
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 
ا شـــــتات كـــــالم  فيهـــــُ مجعـــــت، ه رســـــالة يف مـــــسألة ســـــامع األمـــــواتفهـــــذ

اخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا  العالمــة حممــد نــارص الــدين األلبــاين
ُوقفـــت عليــــه مـــن تراثــــه املطبــــوع واملـــسموع، مــــع ترتيـــب مــــسائله وتبويبهــــا 

 .ليسهل عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه  ُ ْ َ َّعــيل َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة ُ
تناوهلا للباحثني وطـالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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 ]: "عدم سامع األموات يف اآليات البينات"مقدمة حتقيقه عىل  يف قال اإلمام[
بيــــان حكــــم فقهــــي كــــام  يف اعلــــم أن هــــذه الرســــالة وإن كــــان موضــــوعها

َنــه ال عالقــة هلــا بـــام هــو أســمى مـــن أ-يف اعتقـــادي- فــذلك ال يعنــي،ســرتى
ك وأعــىل ــ  أال وهــو التوحيــد وإخــالص العبــادة هللا وحــده ودعــاؤه تعــاىل ،ذل
 هـــو الـــسبب ، ومـــن املعلـــوم أن االعتقـــاد بـــأن املـــوتى يـــسمعون،دون ســـواه

 أال وهــو دعـــاء ؛الــرشك األكـــرب يف األقــوى لوقــوع كثـــري مــن املـــسلمني اليــوم
ً جهـــال أو عنـــادا- عـــز وجـــل-ون اهللاألوليـــاء والـــصاحلني وعبـــادهتم مـــن د ً، 

ذلــــك الكثــــري ممــــن  يف  بــــل يــــشاركهم،اجلهــــال مــــنهم يف وال ينحــــرص ذلــــك
ــــه مــــن كبــــار العلــــامء،ينتمــــي إىل العلــــم  فــــإهنم ! بــــل وقــــد يظــــن اجلامهــــري أن

ًيــربرون هلــم ذلــك خطابــة وكتابــة بمختلـــف التربيــرات التــي مــا أنــزل اهللا هبـــا  ً
ُال تعـــــري لـــــذلك -مـــــع األســـــف-لهـــــا واألحـــــزاب اإلســـــالمية ك،مـــــن ســـــلطان
 مــع أهنــم !ى بــزعم بعــضهم إىل االخــتالف والتفرقــةِّ ألنــه يــؤد؛ًاهتاممــا يــذكر

﴿َّيعلمــــون أن األنبيــــاء إنــــام كــــان أول دعــــوهتم 
﴾)وخـريهم مــن يــسكت عـن قيــام غـريه هبــذا الواجــب .)٣٦: النحــل، 

ــ ك ال ــ  يف َّشيخ الــذي ألــف العالمــة اآللوســى هــذه الرســالةومــن الظــاهر أن ذل
ـــف؛الـــرد عليـــه كـــان مـــنهم رمحـــه -َّ ولـــذلك ثـــارت ثائرتـــه حيـــنام رصح املؤل



 
 

٤ 
 ألنـــه يعلـــم أن ذلـــك ينـــايف مـــا عليـــه ؛يف درســـه بـــأن املـــوتى ال يـــسمعون-اهللا

َّأولئـــك اجلهـــال مـــن املنـــاداة لألوليـــاء والـــصاحلني - ودعـــائهم مـــن دون اهللا،ُ
ــــف هــــذه الرســــالة إال -رمحــــه اهللا- أن املؤلــــفويف ظنــــي-عــــز وجــــل َّمــــا أل

 أال وهـــي االســـتغاثة بغــــري اهللا ،ًمتهيـــدا للقـــضاء عــــىل هـــذه الـــضاللة الكــــربى
َّ عــــىل اعتبــــار أن الــــسبب األقــــوى املوجــــب هلــــا عنــــد مــــن ضــــل مــــن ،تعــــاىل

 فـإذا تبـني أن الـصواب أن ، إنام هو االعتقاد بأن املـوتى يـسمعون،املسلمني
َ حينئذ معنى لدعاء املوتى من دون اهللا تعاىل،وناملوتى ال يسمع  .ٍ مل يبق

ًمـــــسلام يعتقــــد أن امليـــــت ال -وال غـــــريي يتــــصور-فــــإين ال أكـــــاد أتــــصور
 إال أن ، ومـــن دون اهللا يناديـــه، ثـــم هـــو مـــع ذلـــك يـــدعوه،داعيـــةاليـــسمع دعـــاء 

 ؛ هـــي أضـــل مـــن هـــذه وأخـــزى،يكـــون قـــد متكنـــت منـــه عقيـــدة باطلـــة أخـــرى
 وباألســباب ، أهنــم قبــل مــوهتم كــانوا عــاجزين،األوليــاء يف كاعتقــاد بعــضهم
 وصـــاروا ، فـــإذا مـــاتوا انطلقـــوا وتفلتـــوا مـــن تلـــك األســـباب؛الكونيـــة مقيـــدين

 وال يـستغربن أحـد هـذا ممـن عافـاهم !ِّقادرين عىل كل يشء كـرب األربـاب
املـــسلمني اليـــوم مـــن  يف  فـــإن؛اهللا تعـــاىل مـــن الـــرشك عـــىل اخـــتالف أنواعـــه

َّيـرصح بــأن الكــون متــرصفني مـن األوليــاء دون اهللا تعــاىل ممــن يــسموهنم يف  ِّ
ــــ  يف هنـــا ِّاملـــدركني "الـــشام بـ ــــ"َّ :  وفـــيهم مـــن يقـــول، وغـــريهم"األقطـــاب" وبـ

ًنظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا "  . ونحوه من الرشكيات!"ِ
 حتـــت قولـــه )١١/٣٩١ ("هتفـــسري" يف قـــال العالمـــة الـــسيد رشـــيد رضـــا

 .)٤٩: يونس(﴾﴿: تعاىل



 
 

٥ 
 ألنــــه ؛ ال شــــأن يل فيــــه، أي لكــــن مــــا شــــاء اهللا مــــن ذلــــك كــــان متــــى شــــاء"

 .خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ ال التكوين
وقـــد بلــــغ مــــن جهــــل اخلــــرافيني مــــن املــــسلمني بتوحيــــد اهللا أن مثــــل هــــذه 

ّلنــصوص مــن آيـــات التوحيــد مل تــصد اجلـــاهلني بــه مــنهم عـــن دعــوى قـــدرة ا
ُّعــىل كــل يشء مــن التــرصف-حتــى امليتــني مــنهم-األنبيــاء والــصاحلني َ  يف َّ

نفعهــم ورضهــم ممــا جيعلــه اهللا تعــاىل مــن الكــسب املقــدور هلــم بمقتــىض 
 ؛الكــــون كلــــه يف  بـــل يعتقــــدون أن مـــنهم مــــن يتـــرصفون،األســــباب يف ســـننه

ُّسموهنم باألقطـاب األربعـةُكالذين يـ هـذا  يف َّوإن بعـض كبـار علـامء األزهـر.َ
ــى  فيفتــي !)نــور اإلســالم(جملــة األزهــر الرســمية  يف العــرص يكتــب هــذا حت

كـل مـا يعجـزون عنـه مـن  يف بجواز دعاء غري اهللا من املوتى واالستغاثة هبـم
 .جلب نفع، ودفع رض

ـــف بعـــضهم كتابـــا ًوأل ـــك يف َّ يتـــني مـــن الـــصاحلني ُ وكـــون امل،إثبـــات ذل
ــرضون بأنفــسهم  فيقــضون حــوائج مــن ، وخيرجــون مــن قبــورهم،ينفعــون وي
 يف  بعــــد نقلــــه األول"فــــتح البيــــان" يف قــــال! يــــدعوهنم ويــــستغيثون هبــــم

 ، ويف هـــذا أعظـــم وازع": االســتثناء عـــن أئمـــة املفــرسين وترجيحـــه مـــا نــصه
                                                

 للـــشيخ يوســـف "االســـتغاثة بــسيد اخللـــق يف شـــواهد احلـــق"شري إىل كتــاب  كأنـــه يـــ:قلــت) ١(
 إنـه مـات :م، وقيـل١٩٣٢ - هـ١٣٥٠بريوت سنة  يف النبهاين؛ فإنه أزهري، وكانت وفاته

غـري أن أخـي . لألسـتاذ الـزركيل"األعـالم" يف بلدتـه إجـزم شـاميل فلـسطني كـام يف ودفن
 .]منه[. بمقربة الباشورةبريوت ودفن يف األستاذ زهري يرص عىل أنه مات

 .]منه[.)٢٢٦-٢٢٥ ص ٤ج() ٢(



 
 

٦ 
ِّ ملــــــن صــــــار ديدنــــــه وهجــــــرياه املنــــــاداة لر،وأبلــــــغ زاجــــــر ْ َِ ُ  أو ،ص ســــــول اهللاَ

االســـتغاثة بـــه عنـــد نـــزول النـــوازل التـــي ال يقـــدر عـــىل دفعهـــا إال اهللا ســـبحانه؛ 
وكــــذلك مــــن صــــار يطلــــب مــــن الرســــول مــــا ال يقــــدر عــــىل حتــــصيله إال اهللا 

َ األنبيــــاء والـــــصاحلني ،ُ فــــإن هـــــذا مقــــام رب العــــاملني،ســــبحانه َ الـــــذي خلــــق
ِطلـب مـن نبـي مـن  فكيـف ي، ورزقهم وأحياهم ويميـتهم،ومجيع املخلوقني

ك مــن املالئكــة،األنبيــاء  أو صــالح مــن الــصاحلني مــا هــو عــاجز عنــه ، أو ملــ
 ، القــــادر عــــىل كــــل يشء،غــــري قــــادر عليــــه؟ ويــــرتك الطلــــب لــــرب األربــــاب

 فـــإن ؛اآليـــة مــن موعظـــة يف وحـــسبك بــام! ؟اخلــالق الـــرازق املعطــي املـــانع
﴿: سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره اهللا بأن يقـول لعبـاده

﴾ ممـن رتبتـه دون -هُه غـريُكـِّلَمُيوكيـف ! ؟هُه غـريُكـُلْمَي فكيـف 
 !ه لغريه؟َكِّلَمُيً فضال عن أن ،لنفسه- ومنزلته ال تبلغ إىل منزلته،رتبته

ًفيـــا عجبـــا لقـــوم يعكفـــون عـــىل قبـــور األمـــوات الـــذين قـــد صـــاروا حتـــت 
عــــز -بــــون مــــنهم مــــن احلــــوائج مــــا ال يقــــدر عليــــه إال اهللا ويطل،أطبــــاق الثــــرى

ــف ال يتيقظــون ملــا وقعــوا فيــه مــن الــرشك!-وجــل ُ كي  وال ينتبهــون ملــا حــل ،َّ
 !؟﴾﴿ ومــدلول ،)ال إلــه إال اهللا(هبـم مــن املخالفــة ملعنــى 

ِّوأعجـــب مـــن هـــذا اطـــالع أهـــل العلـــم عـــىل مـــا يقـــع مـــن هـــؤالء وال ينكـــرون 
 بــل إىل مــا ، وال حيولــون بيــنهم وبــني الرجــوع إىل اجلاهليــة األوىل،معلــيه

 ،هـــو اخلـــالق الـــرازق  فـــإن أولئـــك يعرتفـــون بـــأن اهللا ســـبحانه؛هـــو أشـــد منهـــا
 وإنــام جيعلــون أصــنامهم شــفعاء هلــم عنــد ، الــضار النــافع،املحيــي املميــت

ِّاهللا، ومقــــربني هلــــم إليــــه ع،  وهــــؤالء جيعلــــون هلــــم قــــدرة عــــىل الــــرض والنفــــ،ُ
ٍّ وكفـــاك عـــن رش ،ً وتـــارة مـــع ذي اجلـــالل،ًوينـــادوهنم تـــارة عـــىل االســـتقالل َ



 
 

٧ 
ِّ ومطهــــر رشيعتـــــه مــــن أوضــــار الــــرشك، وأدنـــــاس ، واهللاُ نــــارص دينــــه،ُســــامعه َ ُ
ــه-أخــزاه اهللا-َّ ولقــد توســل الــشيطان،الكفــر ُّهبــذه الذريعــة إىل مــا تقــر بــه عينُ َ َ، 

ٍ من كفر كثري من هذه األمة ؛وينثلج به صدره ِ و﴿املباركة ِ
﴾)إنا هللا وإنا إليه راجعون" ؛.)١٠٤: لكهف". 

﴿: ًوقال السيد رشيد أيـضا حتـت قولـه تعـاىل
﴾)٢٢: يونس(. 

ْ ويف هــذه اآليــة وأمثاهلــا بيــان رصيــح لكــون املــرشكني كــانوا ال يــدعون" َ ٌ 
 ولكــــــن مــــــن ال ،ُّأوقــــــات الــــــشدائد وتقطــــــع األســــــباب هبــــــم إال اهللاَ رهبــــــميف 

ــــزعمهم ال يــــدعون عنــــد أشــــد  َحيــــىص عــــددهم مــــن مــــسلمي هــــذا الزمــــان ب ْ ُ
ــــــــودهيم مــــــــن امليتــــــــني ــــــــدوي والرفــــــــاعي والدســــــــوقي ؛الــــــــضيق إال معب  كالب

َ واملتبويل وأيب رسيـع وغـريهم ممـن ال حيـىص عـددهم، وجتـد واجليالين ْ ُ
ُمـــن محلـــة العامئـــم األزهـــريني وغـــريهم وال ســـيام ســـدنه املـــشاهد املعبـــودة  َ َ َ

 ويتأولـــه بتـــسميته ،الـــذين يتمتعـــون بأوقافهـــا ونـــذورها مـــن يغـــرهيم بـــرشكهم
 .ُّاللغة العربية كالتوسل وغريه يف بغري اسمه

 ،مــرص وسـورية حكايـة يتناقلوهنــا يف نـاسوقـد سـمعت مـن كثــريين مـن ال
القطــــــرين لتـــــشابه أهلهــــــام وأكثــــــر مـــــسلمي هــــــذا العــــــرص  يف ربـــــام تكــــــررت

أن مجاعة ركبوا البحر فهـاج هبـم حتـى أرشفـوا عـىل :  وملخصها،خرافاهتم
 !يـــا ســـيد يـــا بـــدوي:  فبعـــضهم يقـــول،الغـــرق؛ فـــصاروا يـــستغيثون معتقـــدهيم

 ،الــخ..! عبــد القـادر يــا جـيالينيـا:  وآخــر هيتـف!يــا رفـاعي: وبعـضهم يـصيح



 
 

٨ 
ْيـا رب أغـرق:  فقـال؛ًوكـان فـيهم رجـل موحـد ضـاق هبـم ذرعــا ِ ٌ مـا بقـى أحــد ؛ّ

 ).٣٣٩-١١/٣٣٨(." !يعرفك
ك عــن اإلمــام اآللــويس والــد املؤلــف يف ثــم ذكــر  يف معنــى اآليــة نحــو ذلــ

 : ثم قال اآللويس، "روح املعاين"
ُّوظـــاهر اآليـــة أنـــه لـــيس املـــراد ختـــصيص الـــدع" َّ اء فقـــط بـــه ســـبحانه، بـــل ُ

ك ال يكونــون خملــصني ؛ًختـصيص العبــادة بــه تعــاىل أيــضا  ألهنـم بمجــرد ذلــ
ً وأيــا مــا كــان فاآليــة دالــة عــىل أن املــرشكني ال يــدعون غــريه تعــاىل،لــه الــدين   

 ،ٌ وأنــــت خبـــــري بـــــأن النــــاس اليـــــوم إذا اعــــرتاهم أمـــــر خطـــــري،تلــــك احلـــــاليف 
 وال يـــرى وال ،ال يـــرض وال ينفـــعْ دعـــوا مـــن ،ٍبـــر أو بحـــر يف ،ٌوخطـــب جـــسيم

 ومــنهم مــن ينــادي أبــا اخلمــيس ، فمــنهم مــن يــدعوا اخلــرض وإليــاس؛يــسمع
 ومـنهم مـن يـرضع إىل شـيخ مـن ، ومنهم من يستغيث بأحد األئمـة،والعباس

ُ بتـرضعه ودعـاه،ً وال تـرى أحـدا فـيهم خيـص مـواله،َّمشايخ األمـة ِ  وال يكـاد ،ُّ
 فبـــاهللا ،عــاىل وحـــده ينجـــو مــن هاتيـــك األهـــوال انــه لـــو دعـــا اهللا ت،ُّيمــر لـــه بـــال

َّ وأي الـــداعيني ؟أي الفـــريقني مـــن هـــذه احليثيـــة أهـــدى ســـبيال: َعليـــك قـــل يل
ِأقــــــوم قــــــيال ُ وإىل اهللا املــــــشتكى مــــــن زمــــــان عــــــصفت فيــــــه ريــــــح اجلهالــــــة؟ُ ْ َ َ، 

َّوتالطمــت أمــواج الــضاللة َّ وخرقــت ســفينة الــرشيعة،ُ َ ِ ُّ واختــذت االســتغاثة ،ُ
َّ وتعـــذر عـــىل العـــارفني األمـــر بـــاملعروف،جـــاة ذريعـــةبغـــري اهللا للن  وحالـــت ،َ

 ."دون النهي عن املنكر صنوف احلتوف 
ُّإىل مــــــــا يلقــــــــاه الــــــــدعاة -رمحــــــــه اهللا-َّيــــــــشري العالمــــــــة اآللــــــــويس: ُقلــــــــت

ِّكــل زمــان ومكــان مــن الــشدة واملعارضــة لــدعوهتم احلــق؛  يف املــصلحون ٍ ِّ



 
 

٩ 
ِّبــــسبب فـــــشو الــــرشك والبـــــدع  وشــــيوخ البـــــدع مـــــن ،متهمٍالنـــــاس مــــن عـــــا يف ِّ

َّ واملنافقني من حكامهم،علامئهم ُ، ﴿
﴾)٢١: يوسف(. 
توحيــد الربوبيــة واأللوهيــة  يف شــبع الكــالمُ ولــيس غــريض اآلن أن أ،هــذا

 ال ، لـــه هـــذه املقدمـــةٌ فـــذلك أمـــر ال تتـــسع؛ مـــن الـــرشك والوثنيـــةينـــافيهامومــا 
 كاإلمــام ؛ أئمــة التوحيــد وشــيوخ اإلســالم، القيــامَ بــذلك خــريَســيام وقــد قــام

 ، والــــصنعاين، وحممــــد بــــن عبــــد الوهــــاب، وابــــن قــــيم اجلوزيــــة،ابــــن تيميــــة
 وغـــريهم مـــن أويل األلبـــاب، وإنـــام الغـــرض بيـــان ارتبـــاط هـــذه ،والـــشوكاين

َّ وأن القـضاء عليـه يكـون ،ِّبنـوع مـن أنـواع الـرشك-"سامع املوتى"-املسألة
املـــستغيثني  يف َّ فـــإين أعلـــم علـــم اليقـــني أن؛َّبتحقيـــق أن املـــوتى ال يـــسمعون

ْباألوليـــاء والـــصاحلني مـــن مل يقــــم ُ َ َّنفوســـهم مـــا تقــــدم بيانـــه مـــن الــــضالل  يف َّ َّ ََ
 وكـــان مـــن ،َّ ولكـــنَّهم ملـــا كـــانوا يعتقـــدون أهنـــم يـــسمعون كاألحيـــاء،األكـــرب

ك هبــم ،حيــاهتم يف هتم واالســتغاثة هبــمَّاملــسلم لــدهيم منــادا ــ  اســتجازوا ذل
َّ وقــد رد األئمــة علــيهم بــام هــو معــروف لــدى علــامء املــسلمني !بعــد مــوهتم

حيـاهتم ليـست عـىل إطالقهـا وشـموهلا، وإنـام هـي  يف من أن االستغاثة هبم
 ولـــيس مـــن ذلــــك ،َّبـــام تـــدخل حتـــت قــــدرهتم التـــي مكـــنهم اهللا تعـــاىل منهــــا

 ونحــوه ممــا ، وغفــران الــذنوب، وهدايــة القلــوب،ِّزق والــشفاءِّ والــر،َّالــسعادة
َّهــو متعلـــق بربوبيتــه ســـبحانه وتعــاىل َِّ َ حيـــاهتم  يف ُ فطلـــب ذلــك مـــن األوليــاء؛ُ

َ خمــــل بتوحيــــد الربوبيــــة بلــــه األلوهيــــة كــــام هــــو ظــــاهر،ٌرشك وضــــالل أكــــرب َ ّ ِ ُ، 
ُّفكيف بذلك بعد موهتم؟ ال شك أنه أدهى وأمر َّ. 

  .)٣١-٢٤ص( "عدم مساع األموات يف بيناتحتقيق اآليات ال"



 
 

١٠ 

 

 : ]اآللويس"عدم سامع األموات  يف اآليات البينات"مقدمة حتقيق  يف قال اإلمام[
اعلـــم أن كـــون املـــوتى يـــسمعون أو ال يـــسمعون إنـــام هـــو أمـــر غيبـــي مـــن 

ز اخلـــــوض فيـــــه فـــــال جيـــــو, أمـــــور الـــــربزخ التـــــي ال يعلمهـــــا إال اهللا عـــــز وجـــــل
ًوإنــام يوقــف فيــه مــع الــنص إثباتــا ونفيــا, باألقيــسة واآلراء وســرتى املؤلــف ـ , ً

, أهنــم ال يــسمعون يف الفــصل األول كـالم احلنفيــة يف رمحـه اهللا تعــاىل ـ ذكــر
وحكــــى عــــن غــــري هــــؤالء أهنــــم , ويف الفــــصل الثــــاين نقــــل عــــن غــــريهم مثلــــه

ة فــــاحلق ال يعــــرف ولــــيس هيمنــــي أن هــــؤالء قلــــة وأولئــــك الكثــــر, يــــسمعون
الكتــاب والــسنة مــع التفقــه فــيهام  يف بــالكثرة وال بالقلــة وإنــام بدليلــه الثابــت

 : وهذا ما أنا بصدده إن شاء اهللا تعاىل؛ فأقول
 )٢٢: فـاطر (﴾﴿: استدل األولـون بقولـه تعـاىل

 ﴾﴿: وقولـه
وأجـاب اآلخـرون بـأن اآليتـني جمـاز وأنـه لـيس املقـصود ) ٥٢ والـروم    ٨٠:النمل(
قبــورهم وإنــام املــراد هبــم  يف املــوتى حقيقــة» القبــور يف مــن«بـــ » املــوتى «

 يف حــال املــوتى أو يف  واملعنــى مــن هــم"الكفــار األحيــاء شــبهوا بــاملوتى 
الرسـالة  يف مـا يـأيت كـام قـال احلـافظ ابـن حجـر عـىل "حال من سـكن القـرب 

 .)٧٢ص (



 
 

١١ 
ال شـــك عنـــد كـــل مـــن تـــدبر اآليتـــني وســـياقهام أن املعنـــى هـــو مـــا : فـــأقول

وعـــــىل ذلـــــك جـــــرى علـــــامء التفـــــسري ال  ذكـــــره احلـــــافظ رمحـــــه اهللا تعـــــاىل
ـــك فـــيام علمـــت يف بيـــنهم خـــالف  ولكـــن ذلـــك ال يمنـــع االســـتدالل هبـــام ,ذل

ك معروفــا ألن املــوتى ملـا كــانوا ال يـسمعون حقي؛عـىل مــا سـبق  ًقــة وكـان ذلــ
عـــدم الـــسامع فـــدل  يف عنـــد املخـــاطبني شـــبه اهللا تعـــاىل هبـــم الكفـــار األحيـــاء

 , ال يــسمعون-قبــورهم يف  وهــم املــوتى-هــذا التــشبيه عــىل أن املــشبه هبــم
 الـشجاعة باألسـد عـىل أن األسـد شـجاع بـل هـو يف  تـشبيه زيـدًكام يـدل مـثال

ك أقــوى مــن زيــد ولــذلك شــبه بــهيف  ــ  الكــالم مل يــسق للتحــدث  وإن كــان,ذل
 وكــــذلك اآليتــــان الــــسابقتان وإن ,عــــن شــــجاعة األســــد نفــــسه وإنــــام عــــن زيــــد

كانتــا حتــدثتا عــن الكفــار األحيــاء وشــبهوا بمــوتى القبــور فــذلك ال ينفــي أن 
 بــل إن كــل عــريب ســليم الــسليقة ال يفهــم مــن تــشبيه ,مــوتى القبــور ال يــسمعون

 يف عـــدم الـــسامع مـــنهم كــــاميف  مـــوتى األحيـــاء هبـــؤالء إال أن هـــؤالء أقـــوى
 . وإذا األمر كذلك فموتى القبور ال يسمعون,املثال السابق

 وملـا الحـظ هـذا بعـض املخـالفني مل يـسعه إال أن يـسلم بـالنفي املــذكور 
 يعنــي أهنــم يــسمعون ولكــن ســامعا ال " ســامع انتفــاع ": ولكنــه قيــده بقولــه

اآليتــني حيــث جعــل  يف نقــدي قلــب للتــشبيه املــذكور يف وهــذا انتفــاع فيــه
 فـإن القيــد املـذكور يـصدق عــىل مـوتى األحيــاء مـن الكفــار ًاملـشبه بـه مــشبها

                                                
 " أضـــواء البيـــان "كتابـــه  يف  وقـــد بـــني ذلـــك بيانـــا شـــافيا العالمـــة حممـــد األمـــني الـــشنقيطي)١(

 .]منه[.)٤٢١ -٦/٤١٦(

 املنسوب البـن القـيم رمحـه اهللا تعـاىل فـإن فيـه غرائـب " الروح "من كتاب ) ٤٦ -٤٥ص ( انظر ) ١(
 .]منه[).٨٧ص ( وانظر :واآلراء كام سنرى شيئا من ذلك فيام يأيت ياتوعجائب من الروا



 
 

١٢ 
فــــإهنم يــــسمعون حقيقــــة ولكــــن ال ينتفعــــون مــــن ســــامعهم كــــام هــــو مــــشاهد 

أهنــم يــسمعون  يف فكيــف جيــوز جعــل املــشبه هبــم مــن مــوتى القبــور مــثلهم
 ,ً يــسمعون مطلقــامــع أن املــشاهد أهنــم ال ،ولكــنهم ال ينتفعــون مــن ســامعهم
 .اآليتني الكريمتني فبطل القيد املذكور يف ولذلك حسن التشبيه املذكور

مــوتى القبــور لــو  يف ولقــد كــان مــن املمكــن القــول بنحــو القيــد املــذكور
 إذن لوجــب اإليــامن ًكــان هنــاك نــص قــاطع عــىل أن املــوتى يــسمعون مطلقــا
ولكــن  ،ًيتني مــثالكــاآل بــه والتوفيــق بينــه وبــني مــا قــد يعارضــه مــن النــصوص

 : مثل هذا النص مما ال وجود له بل األدلة قائمة عىل خالفه وإليك البيان
﴿: متـام اآليـة الثانيـة يف قوله تعـاىل: الدليل األول
﴾أعنــي مــوتى األحيــاء مــن الكفــار- فقــد شــبههم اهللا تعــاىل  
ـــضا ـــيضًبالـــصم أي  أهنـــم يـــسمعون " الـــصم "  به هبـــماملـــش يف  فهـــل هـــذا يقت

 ً أم أنـه يقتـيض أهنـم ال يـسمعون مطلقـا,ً ال انتفاع فيه أيـضاً ولكن سامعاًأيضا
ويف التفــسري املــأثور مــا يؤيــد هــذا .كــام هــو احلــق الظــاهر الــذي ال خفــاء فيــه

 :  هلذه اآلية)٢١/٣٦( " تفسريه" يف الذي نقول فقال ابن جرير
ك ال ت:  معنــاهٌلَثــَهــذا م قــدر أن تفهــم هــؤالء املــرشكني الــذين قــد خــتم فإنــ

 كـــام ال , مـــا يــتىل علـــيهم مـــن مــواعظ تنزيلـــهَمْهـــَاهللا عــىل أســـامعهم فــسلبهم ف
 ,ًتقــدر أن تفهــم املــوتى الــذين ســلبهم اهللا أســامعهم بــأن جتعــل هلــم أســامعا

كـام ال تقـدر أن تـسمع الـصم الـذين :  يقـول﴾﴿: وقوله
 كـــذلك ال تقـــدر أن توفـــق هـــؤالء ؛ع إذا ولـــوا عنـــك مـــدبرينقـــد ســـلبوا الـــسم

 . آيات كتابه لسامع ذلك وفهمهَمْهَالذين قد سلبهم اهللا ف



 
 

١٣ 
 :  الصحيح عن قتادة قالهثم روى بإسناد

 رضبـه اهللا للكـافر فكـام ال يـسمع امليـت الـدعاء كـذلك ال يـسمع ٌلَثَهذا م
 ثــــم ً مــــدبراَّ وىلَّلــــو أن أصــــم: يقــــول ﴾..وال تــــسمع الــــصم الــــدعاء﴿الكــــافر 

 . كذلك الكافر ال يسمع وال ينتفع بام سمع,ناديته مل يسمع
 وابـــن أيب , وابـــن املنـــذر, لعبـــد بـــن محيـــد)٥/١١٤( " الـــدرر " يف وعـــزاه

 هـــذه اآليـــة بنحـــو مـــا )١٣/٢٣٢( وقـــد فـــرس القرطبـــي , دون ابـــن جريـــر,حـــاتم
 .سبق عن ابن جرير وكأنه اخترصه منه

قبـورهم  يف كتـب التفـسري املعتمـدة أن املـوتىفثبت من هذه النقول عـن 
 وهـــذا هــو الــذي فهمتـــه الــسيدة عائـــشة ,ال يــسمعون كالــصم إذا ولـــوا مــدبرين
 ونقلـــه املؤلـــف ,كتـــب الـــسنة وغريهـــا يف ريض اهللا عنهـــا واشـــتهر ذلـــك عنهـــا

 )٧١ ،٦٩ ،٦٨ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٤ص (عدة مواضـع مـن رسـالته فـانظر  يف عنها
ي فهمـه عمــر ريض اهللا عنـه وغــريه مـن الــصحابة وفاتـه هــو وغـريه أنــه هـو الــذ

 . إن شاء اهللا تعاىلً أهل القليب عىل ما يأيت بيانه قريباص ملا نادى النبي
ك والــذين تــدعون ﴿: قولــه تعــاىل: الــدليل الثــاين ك اهللا ربكــم لــه امللــ ــ ذل

إن تـدعوهم ال يـسمعوا دعـاءكم ولـو سـمعوا .من دونه ما يملكون من قطمري
فاطر (﴾ك مثـل خبـريئـ ويوم القيامة يكفرون بـرشككم وال ينبما استجابوا لكم

 .)١٤ و١٣
نفـــــي الـــــسمع عــــــن أولئـــــك الـــــذي كــــــان  يف فهـــــذه اآليـــــة رصحيــــــة: قلـــــت

املـــرشكون يـــدعوهنم مـــن دون اهللا تعـــاىل وهـــم مـــوتى األوليـــاء والـــصاحلني 
متاثيـــل وأصــــنام هلـــم يعبــــدوهنم فيهــــا  يف الـــذين كــــان املـــرشكون يمثلــــوهنم



 
 

١٤ 
ال  وقــالوا﴿:  عــن قومــه)نــوح( يــدل عــىل ذلــك آيــة ســورة  كــام,ولــيس لــذاهتا

 ففـــي ﴾تـــذرن آهلـــتكم وال تـــذرن ودا وال ســـواعا وال يغـــوث ويعـــوق ونـــرسا
أن هــــؤالء اخلمــــسة : التفــــسري املــــأثور عــــن ابــــن عبــــاس وغــــريه مــــن الــــسلف

أســــامء رجــــال صـــــاحلني مــــن قـــــوم نــــوح فلــــام هلكـــــوا أوحــــى الـــــشيطان إىل 
 وســــموها ,التــــي كــــانوا جيلــــسون أنــــصاباأن انــــصبوا إىل جمالــــسهم : قــــومهم

أي علـــم ( حتـــى إذا هلـــك أولئـــك وتنـــسخ العلـــم , ففعلـــوا فلـــم تعبـــد,بأســـامئهم
: ونحـوه قولـه تعـاىل.رواه البخـاري وغـريه. عبـدت)تلك الصور بخصوصها

﴿﴾) ٣:الزمـر( 
رشكني كــانوا يعبـدون الــصاحلني ولــذلك اختــذوهم أن املــ يف فإهنـا رصحيــة

مـــــا نعبـــــدهم إال ليقربونـــــا إىل اهللا ﴿: وســـــائط بيـــــنهم وبـــــني اهللا تعـــــاىل قـــــائلني
 .﴾زلفى

 والعتقــادهم بــصالحهم كــانوا ينــادوهنم ويعبــدوهنم مــن دون اهللا تومهــا 
ــرضون وينفعــون  ومثــل هــذا الــوهم ال يمكــن أن يقــع ,مــنهم أهنــم يــسمعون وي

 مهــــام كــــان ســــخيف العقــــل لــــو كــــان ال يعتقــــد فــــيمن يناديــــه فيــــه أي مــــرشك
ـــرض كـــاحلجر العـــادي مـــثال  وقـــد بـــني هـــذا العالمـــة ابـــن ,ًالـــصالح والنفـــع وال

 : )٢٢٣ -٢/٢٢٢( " إغاثة اللفهان "كتابه  يف القيم رمحه اهللا تعاىل فقال
ـــــشيطان باملـــــرشكني ـــــدة يف وتالعـــــب ال ـــــادة األصـــــنام لـــــه أســـــباب عدي  ,عب

 فطائفــة دعــاهم إىل عبادهتــا مــن جهــة ؛ىل قــدر عقــوهلمتالعــب بكــل قــوم عــ
تعظـــيم املـــوتى الـــذين صـــوروا تلـــك األصـــنام عـــىل صـــورهم كـــام تقـــدم عـــن 

 املتخـــــذين عـــــىل القبـــــور ص قـــــوم نـــــوح عليـــــه الـــــسالم وهلـــــذا لعـــــن النبـــــي



 
 

١٥ 
 يف فــأبى املــرشكون إال خالفــه.. وهنــى عــن الــصالة إىل القبــور,املــساجد

ك شــيئاًدا وإمــا عنــاًذلـك كلــه إمــا جهــال وهــذا . ألهــل التوحيــد ومل يــرضهم ذلــ
 .السبب هو لغالب عىل عوام املرشكني
 عـــــىل صـــــور الكواكـــــب - بـــــزعمهم-وأمـــــا خواصـــــهم فـــــإهنم اختـــــذوها

 ً وقربانـاً وحجبـاًالعامل عنـدهم وجعلـوا هلـا بيوتـا وسـدنة وحجابـا يف املؤثرة
ــزل هــذا  األصــنام ثــم بــني مــواطن بيــوت هــذه( ً وحــديثاًالــدنيا قــديام يف ومل ي

وذكــر عبــاد الــشمس والقمــر وأصــنامهم ومــا اختــذوه مــن الــرشائع حوهلــا ثــم 
 : )٢/٢٢٤قال 

فجعلـــوا  ,األصـــل عـــىل شـــكل معبـــود غائـــب يف فوضـــع الـــصنم إنـــام كـــان
إال فمــن ,  مقامـهً منابـه وقـائامًتـه وصـورته ليكـون نائبـائالـصنم عـىل شـكله وهي

 ثــــــم يعتقــــــد أنــــــه إهلــــــه  بيــــــدهً ال ينحــــــت خــــــشبة أو حجــــــراًاملعلــــــوم أن عــــــاقال
 ."ومعبوده
ال يــــسمعوا ﴿اآليــــة املتقدمــــة  يف وممــــا يؤيــــد أن املقــــصود بقولــــه: قلــــت
إنـام هــم املعبـودون مـن دون اهللا أنفــسهم وليـست ذوات األصــنام ﴾ دعـاءكم

ألهنــا  ؛ واألصــنام ال تبعــث﴾ويــوم القيامــة يكفــرون بــرشككم﴿: متــام اآليــة
العابــدين واملعبــودين فــإهنم بخــالف  ،مجــادات غــري مكلفــة كــام هــو معلــوم

ويــوم حيــرشهم ومــا يعبــدون مــن دون اهللا ﴿: مجيعــا حمــشورون قــال تعــاىل
ءأنــتم أضــللتم عبــادي هــؤالء أم هــم ضــلوا الــسبيل قــالوا ســبحانك مــا  فيقــول

ــى  ك مــن أوليــاء ولكــن متعــتهم وآبــاءهم حت ــ كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ مــن دون
                                                

  ].منه[" حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد " : انظر كتايب)١(



 
 

١٦ 
يـوم حيـرشهم مجيعـا ﴿:  وقـال)١٨ -١٧:الفرقان(﴾نسوا الـذكر وكـانوا قومـا بـورا

ســبحانك أنــت ولينــا : ثــم يقــول للمالئكــة أهــؤالء إيــاكم كــانوا يعبــدون قــالوا
 وهـذا )٤١ -٤٠:سـبأ (﴾من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم هبـم مؤمنـون

يـــــا عيــــــسى ابـــــن مـــــريم ءأنــــــت قلـــــت للنــــــاس : وإذا قــــــال اهللا[: كقولـــــه تعـــــاىل
سـبحانك مـا يكـون يل أن أقـول مـا : ال قـ؟اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا

 وخــــري مــــا فــــرس بــــه القــــرآن إنــــام هــــو )١١٦/املائــــدة( اآليــــة ]لــــيس يل بحــــق
 مـــــا يـــــدل عـــــىل أن اهللا حيـــــرش - فـــــيام أعلـــــم-القـــــرآن والـــــسنة ولـــــيس فـــــيهام

 .اجلامدات أيضا فوجب الوقوف عند هذه اآلية الرصحية فيام ذكرنا
 ولكنــه خيــالف مــا جــرى إن هــذا الــذي بينتــه قــوي متــني: وقــد يقــول قائــل

معناهـــا مـــن  يف  ومـــا)فـــاطر(تفـــسري آيـــة ســـورة  يف عليـــه كثـــري مـــن املفـــرسين
إن املراد هبا األصنام نفـسها وبنـاء عـىل ذلـك عللـوا : اآليات األخرى فقالوا

 ألهنـا مجـادات ال تــرض ": بقـوهلم﴾ ال يـسمعوا دعــاءكم﴿: قولـه تعـاىل فيهـا
  "وال تنفع 
ك أن هــذا بظــا: فــأقول ولكنــه ال ينفــي أن يكــون  ،هره ينــايف مــا بينــتال شــ

 عقــــب )١٤/٣٣٦(هلـــم قــــول آخــــر يتامشـــى مــــع مــــا حققتـــه فقــــال القرطبــــي 
 :  وغريه ما معناه)٤/٣٣٣(التعليل املذكور آنفا وتبعه الشوكاين 

 ومــــا بعــــده إىل مــــن ﴾ ...والــــذين تــــدعون مــــن دونــــه﴿وجيــــوز أن يرجــــع 
 ،ألنبيــــــاء والــــــشياطنييعقــــــل ممــــــن عبــــــدهم الكفــــــار كاملالئكــــــة واجلــــــن وا

 وينكـرون أهنـم أمـروكم ، واملعنى أهنم جيحدون أن يكون مـا فعلتمـوه حقـا



 
 

١٧ 
مـا يكـون يل أن أقـول ﴿: كـام أخـرب عـن عيـسى عليـه الـسالم بقولـه ،بعبـادهتم

 .﴾ما ليس يل بحق
 . املتقدمة)الزمر(تفسري آية  يف وقد ذكرا نحوه

 ،باآليــات املتقدمــةألنــه مــدعم  ؛وهــو أوىل مــن تفــسريمها الــسابق: قلــت
 ،بخـــالف تفـــسريمها املـــشار إليـــه فإنـــه يـــستلزم القـــول بحـــرش األصـــنام ذاهتـــا

وهـــذا مـــع أنـــه ال دليـــل عليـــه فإنـــه خيـــالف اآليـــات املـــشار إليهـــا وهلـــذا قـــال 
 رمحهــام -الــشيخ عبــد الــرمحن ابــن شــيخ اإلســالم حممــد بــن عبــد الوهــاب

تفــسري آيتــي  يف )١٠٨ -١٠٧ص ( " قــرة عيــون املوحـدين "كتابـه  يف -اهللا
 :  ما نصه)فاطر(

 خيــــرب ﴾ذلكــــم اهللا ربكــــم لــــه امللــــك﴿: ابتــــدأ تعــــاىل هــــذه اآليــــات بقولــــه
 ، وامللـوك ومجيـع اخللـق حتـت تـرصفه وتـدبريه،اخلبري أن امللك له وحـده

 فـــإن مـــن ﴾والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه مـــا يملكـــون مـــن قطمـــري﴿: وهلـــذا قـــال
نفــع أو دفـــع رض إىل أحـــد طلـــب  يف كانــت هـــذه صــفته فـــال جيـــوز أن يرغــب

 الـذي هـو أعظـم أنـواع -سوى اهللا تعـاىل وتقـدس بـل جيـب إخـالص الـدعاء
وأهنـم ال  ،ًوأخرب تعاىل أن مـا يـدعوه أهـل الـرشك ال يملـك شـيئا ، له-العبادة

ولـــــو فـــــرض أهنـــــم يـــــسمعون فـــــال يـــــستجيبون  ،يـــــسمعون دعـــــاء مـــــن دعـــــاهم
 ويتــــربؤون ،كرونــــهين:  بــــرشكهم أييكفــــرونوأهنــــم يــــوم القيامــــة  ،لــــداعيهم

 يف ال خيفـى عليـه يشء[ فهـذا الـذي أخـرب بـه اخلبـري الـذي ،ممن فعلـه معهـم
ك الــدعاء رشك بــه وأنــه ال يغفــره ملــن ]الــسامء يف األرض وال ــ  وأخــرب أن ذل

لقيـــه فأهـــل الـــرشك مـــا صـــدقوا اخلبـــري وال أطـــاعوه فـــيام حكـــم بـــه ورشع بـــل 



 
 

١٨ 
 ًإلســالم واإليــامن رأســافرتكــوا ا ،إن امليــت يــسمع ومــع ســامعه ينفــع: قــالوا

 ."كام ترى عليه األكثرين من جهلة هذه األمة
إن تــدعوهم ال يــسمعوا ﴿: فتبــني ممــا تقــدم وجــه االســتدالل بقولــه تعــاىل

 عـــــىل أن الـــــصاحلني ال يـــــسمعون بعـــــد مـــــوهتم وغـــــريهم مـــــثلهم ﴾دعـــــاءكم
ــــــك مــــــن بــــــاب أوىل كــــــام ال خيفــــــى فــــــاملوتى كلهــــــم إذن ال  ،بداهــــــة ــــــل ذل ب

 ملوفق واهللا ا.يسمعون
حـديث قليـب بـدر ولـه روايـات خمتـرصة ومطولـة أجتـزئ : الدليل الثالث

 : هنا عىل روايتني منها
 : حديث ابن عمر قال: األوىل

هــل وجــدتم مــا وعــدكم ربكــم «:  عــىل قليــب بــدر فقــالص وقــف النبــي
إنــام قــال : فــذكر لعائـشة فقالــت »إهنــم اآلن يـسمعون مــا أقــول:  ثــم قــال؟ًحقـا
ثـــم  »آلن يعلمـــون أن الـــذي كنـــت أقـــول هلـــم هـــو احلـــق إهنـــم ا«: ص النبـــي
 .حتى قرأت اآلية ﴾إنك ال تسمع املوتى﴿: قرأت

 وأمحـد )١/٦٩٣( والنـسائي ) فـتح البـاري-٧/٢٤٢(أخرجه البخاري 
ص (الكتـــاب  يف  مــن طريـــق أخــرى عـــن ابــن عمـــر وســيأيت بعـــضه)٢/٣١(

٧١ ،٦٨(  
بـــــدر بأربعـــــة  أمـــــر يـــــوم ص أن نبـــــي اهللا: حـــــديث أيب طلحـــــة: واألخـــــرى

ــث  يف وعــرشين رجــال مــن صــناديد قــريش فقــذفوا طــوي مــن أطــواء بــدر خبي
فلــام كــان ببــدر  ، وكــان إذا ظهــر عــىل قــوم أقــام بالعرصــة ثــالث ليــال،خمبــث

ثــــم مــــشى واتبعــــه أصــــحابه  ،اليــــوم الثالــــث أمــــر براحلتــــه فــــشد عليهــــا رحلهــــا



 
 

١٩ 
 فجعـل حتـى قـام عـىل شـفة الركـي ،ما نرى ينطلـق إال لـبعض حاجتـه: وقالوا

ويــا فـــالن ابــن فـــالن : يـــا فــالن ابــن فـــالن: ينــادهيم بأســامئهم وأســـامء آبــائهم
فهــل  ،فإنــا قــد وجــدنا مــا وعــدنا ربنــا حقــا ،أيــرسكم أنكــم أطعــتم اهللا ورســوله
يــا رســول اهللا مــا تكلــم مــن : فقــال عمــر:  قــال؟وجـدتم مــا وعــدكم ربكــم حقــا

حممــد بيــده مــا والــذي نفــس «: ص  فقــال رســول اهللا؟أجــساد ال أرواح فيهــا
أحيـــاهم اهللا حتـــى أســـمعهم قولـــه : قـــال قتـــادة.»أنـــتم بأســـمع ملـــا أقـــول مـــنهم 

 .ً وندماً وحرسةً ونقمةً وتصغرياًتوبيخا
 مــن )٥٤ص (التعليــق اآليت  يف أخرجــه الــشيخان وغريمهــا وقــد خرجتــه

 : الكتاب ووجه االستدالل هبذا احلديث يتضح بمالحظة أمرين
 ســـامع مـــوتى القليـــب ص وىل منـــه مـــن تقييـــدهالروايـــة األ يف مـــا: األول
 وهـــو ،غـــري هــذا الوقــت يف  فــإن مفهومـــه أهنــم ال يــسمعون»اآلن «: بقولــه

 والـــد املؤلـــف -وهـــذه فائـــدة هامـــة نبـــه عليهـــا العالمـــة اآللـــويس.املطلـــوب
 ففيــه تنبيــه قــوي عـــىل )٦/٤٥٥( " روح املعــاين "كتابــه  يف -رمحهــام اهللا
ـــــك  يف ولكـــــن أهـــــل القليـــــب ، يـــــسمعوناملـــــوتى أهنـــــم ال يف أن األصـــــل ذل

 للعـــادة ً وبإســامع اهللا تعــاىل إيــاهم خرقــاص الوقــت قــد ســمعوا نــداء النبــي
 عـــــن بعـــــض )٥٩ ،٥٦ص (الكتـــــاب  يف  كـــــام ســـــيأيتص ومعجـــــزة للنبـــــي

 " تفـــــــــسري القرطبـــــــــي "ويف .العلـــــــــامء احلنفيـــــــــة وغـــــــــريهم مـــــــــن املحـــــــــدثني
)١٣/٢٣٢( : 

                                                
عنـــد املؤلـــف رمحـــه اهللا تعــــاىل ) ٧٠ص (حـــديث عائــــشة اآليت  يف  وهلـــا شـــاهد صـــحيح)١(

 .]منه["



 
 

٢٠ 
أن رد  يف ص ق عـادة ملحمــدفيـشبه أن قــصة بـدر خـر: قـال ابـن عطيـة

 بـــسامعهم ص ولـــوال إخبـــار رســـول اهللا ،اهللا إلـــيهم إدراكـــا ســـمعوا بـــه مقالـــه
ــى بقــيحلملنــا نــداءه إيــاهم عــىل معنــى التــوبيخ ملــن   مــن الكفــرة وعــىل معن

  ."شفاء صدور املؤمنني
ـــزي: قلـــت  " مـــن " بـــاب املعجـــزات " يف ولـــذلك أورده اخلطيـــب التربي
  ) بتخرجيي-٥٩٣٨ رقم ٣ج ( "املشكاة

 أقــر عمــر وغــريه مــن الــصحابة عــىل مــا كــان ص أن النبــي: واآلمــر اآلخــر
بعـــضهم أومـــأ إىل  ،نفوســـهم واعتقـــادهم أن املـــوتى ال يـــسمعون يف مـــستقرا

 :  لكن األمر بحاجة إىل توضيح فأقول،وبعضهم ذكر رصاحة ،ًذلك إيامء
ى  ملـــــوتص مبـــــادرة الـــــصحابة ملـــــا ســـــمعوا نـــــداءه يف أمـــــا اإليـــــامء فهـــــو

روايــة أخــرى  يف  فــإن" ؟ ال أرواح فيهــاً مــا تكلــم أجــسادا": القليــب بقــوهلم
الكتــاب  يف  كــام ســيأيت"قــال عمــر ":  بــدل" قــالوا "عــن أنــس نحــوه بلفــظ 

 مــا ص  فلــوال أهنــم كــانوا عــىل علــم بــذلك ســابق تلقــوه منــه)٧٣ -٧١ص (
  وهــب أهنـــم تــرسعوا وأنكــروا بغــري علــم ســـابق،كــان هلــم أن يبــادروه بــذلك

ـــغ حينئـــذ يوجـــب عـــىل النبـــي  أن يبـــني هلـــم أن اعتقـــادهم ص فواجـــب التبلي
يشء مـن روايـات احلـديث  يف ومل نـر ،الـرشع يف وأنه ال أصل لـه ،هذا خطأ

                                                
 مفـــرس فقيـــه أندلـــيس عـــارف باألحكـــام هـــو عبـــد احلـــق بـــن غالـــب بـــن عطيـــة املحـــاريب الغرنـــاطي) ١(

 يف  طبـع منـه جـزءان"تفـسري الكتـاب العزيـز  يف لـه املحـرر الـوجيز) ٥٤٢(تـويف سـنة .واحلـديث
مــن ) ـ هــ١٤٠١أوائــل ربيــع األول ســنة ( قطــر -زيــارة الدوحــة يف ثــم علمــت اآلن وأنــا" املغــرب

ــشيخ عبــد اهللا األنــصاري أنــه يقــوم بطبــع الكتــاب طبعــة جديــدة ــى اليــومفــضيلة ال طبــع . وقــد تــم حت
 ."أربع جملدات منه يرس اهللا متامه 



 
 

٢١ 
 مــــا أنــــتم بأســـــمع ملــــا أقــــول مـــــنهم ": مثــــل هــــذا البيــــان وغايـــــة مــــا قــــال هلـــــم

 لــيس فيــه تأســيس قاعــدة عامــة بالنــسبة للمــوتى مجيعــا - كــام تــرى-وهــذا."
عــىل  ،وإنــام هــو إخبــار عــن أهــل القليــب خاصــة ،لف اعتقــادهم الــسابقختــا

ــضا ك عــىل إطالقــه بالنــسبة إلــيهم أي ــ  إذا تــذكرت روايــة ابــن عمــر ًأنــه لــيس ذل
فــسامعهم إذن خـــاص  ، كـــام تقــدم رشحــه" إهنــم اآلن يــسمعون "التــي فيهــا 

فهـــي واقعـــة عـــني ال عمـــوم  ، فقـــطص وبـــام قـــال هلـــم النبـــي ،بـــذلك الوقـــت
كـــام ال  ،وكــل مـــا يقــال هلـــم ،ً وأبـــداً تــدل عـــىل أهنــم يـــسمعون دائــامفـــال ؛هلــا

ويزيـــده .وهـــذا واضــح إن شـــاء اهللا تعــاىل ،ًتــشمل غـــريهم مــن املـــوتى مطلقــا
 .ووضوحا ما يأيت

ــس ريض )٣/٢٨٧(وأمــا الــرصاحة فهــي فــيام رواه أمحــد   مــن حــديث أن
 بعــــد يــــا رســــول اهللا أتنــــادهيم: فــــسمع عمــــر صــــوته فقــــال....": اهللا عنــــه قــــال
 ﴾إنــــك ال تــــسمع املــــوتى﴿:  يقــــول اهللا عــــز وجــــل؟ وهــــل يــــسمعون؟ثـــالث
ولكـــنهم ال  ، مـــنهم]ملـــا أقـــول[والـــذي نفـــيس بيـــده مـــا أنـــتم بأســـمع ": فقـــال

فقــــد رصح  .وســــنده صــــحيح عــــىل رشط مــــسلم."يـــستطيعون أن جييبــــوا 
  عمــــــــــــــــــــــر ريض اهللا عنــــــــــــــــــــــه أن اآليــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــذكورة هــــــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــــــدة 

  ولـذلك  ، من عمومهـا دخـول أهـل القليـب فيـهيف تلك املبادرة وأهنم فهموا

                                                
) ٢٢٠ -٣/٢١٩(والزيـــــــادة لـــــــه وهـــــــو روايـــــــة ألمحـــــــد ) ١٦٤ -٨/١٦٣(وأصـــــــله عنـــــــده )١(

ملسلم وابن مردويـه وكأنـه يعنـي أن أصـله ملـسلم ) ٥/١٥٧ (" الدر " يف واحلديث عزاه
 .]منه.[وسياقه البن مردويه وال خيفى ما فيه من إهيام وتقصري



 
 

٢٢ 
 وكـــان ؟ بـــذلك ليزيـــل إشـــكاهلمص أشـــكل علـــيهم األمـــر فـــصارحوا النبـــي

 .ببيانه املتقدم ذلك
 عــــىل - ويف مقـــدمتهم عمـــر- أقــــر الـــصحابةص ومنـــه يتـــضح أن النبـــي

ك الوجــه العــام الــشامل ملــوتى القليــب وغــريهم ألنــه  ؛فهمهــم لآليــة عــىل ذلــ
فاآليـة ال تنفـي مطلقـا سـامع املـوتى  ،أخطـأتم: قـال هلـممل ينكره علـيهم وال 

 مـــن شـــأن القليـــب ًولكـــن بـــني هلـــم مـــا كـــان خافيـــا ،بـــل إنـــه أقـــرهم عـــىل ذلـــك
ك أمــر مــستثنى مــن اآليــة معجــزة لــه ،ا وأهنــم ســمعوا كالمــه حقــ  ص وأن ذلــ

 .كام سبق
هذا وإن مما حيـسن التنبيـه عليـه وإرشـاد األريـب إليـه أن اسـتدالل عائـشة 

فــال وجــه لتخطئتهــا اليــوم بعــد  ، اســتدالل عمــر هبــاًقــدم باآليــة يــشبه متامــااملت
 يف ردهــــا عــــىل ابــــن عمــــر يف اللهـــم إال ، لعمــــر عليــــهص تبـــني إقــــرار النبــــي

فقـــد تبـــني مـــن اتفـــاق  ؛وتوهيمهـــا إيـــاه ،روايتـــه لقـــصة القليـــب بلفـــظ الـــسامع
كــان وإن  ،مجاعــة مــن الــصحابة عــىل روايتهــا كروايتــه هــو أهنــا هــي الوامهــة

التعليـق عـىل  يف من املمكن اجلمع بني روايـتهم وروايتهـا كـام سـيأيت بيانـه
 يف االســـــتدالل باآليـــــة وإنـــــام يف  فخطؤهـــــا لـــــيس)٨ -٧ص ( " الرســـــالة "

خفـــاء القـــصة عليهـــا عـــىل حقيقتهـــا ولـــوال ذلـــك لكـــان موقفهـــا موقـــف ســـائر 
 ص عــىل مــا أخــرب بــه النبــي ،أال وهــو املوقــف اجلــازم هبــا ،الــصحابة منهــا

 . من اآليةًواعتبارها مستثناة
 ص واعلــم أن مــن الفقــه الــدقيق االعتنــاء بتتبــع مــا أقــره النبــي ،فتنبــه هلــذا
وإال  ، حــــق كــــام هــــو معلــــومص ألن إقــــراره ؛واالحتجــــاج بــــه ،مــــن األمــــور



 
 

٢٣ 
 وال ،كثــــري مــــن النــــصوص يف فبــــدون ذلــــك قــــد يــــضل الفهــــم عــــن الــــصواب

ك بعيــدا ــ ــشاهد بــني يــديك فقــًنــذهب ب د اعتــاد كثــري مــن املــؤلفني  فهــذا هــو ال
 عــــىل أن املــــوتى - حــــديث القليــــب-وغــــريهم أن يــــستدلوا هبــــذا احلــــديث

غـري » ما أنتم بأسـمع ملـا أقـول مـنهم «: ص يسمعون متمسكني بظاهر قوله
 ، الـــصحابة عــــىل اعتقـــادهم بــــأن املـــوتى ال يــــسمعونص منتبهـــني إلقــــراره

فعــــاد  ،ص عجــــزة لــــهوأنــــه مل يــــرده علــــيهم إال باســــتثناء أهــــل القليــــب منــــه م
وأن هــذا هــو  ،احلــديث بالتنبــه ملــا ذكرنــا حجــة عــىل أن املــوتى ال يــسمعون
كــــل نـــــص  يف األصــــل فــــال جيــــوز اخلـــــروج عنــــه إال بــــنص كــــام هـــــو الــــشأن

 .واهللا تعاىل املوفق.عام
وقــد جيــد الباحــث مــن هــذا النــوع أمثلــة كثــرية ولعلــه مــن املفيــد أن أذكــر 

 : مثاالنهنا ما حيرضين اآلن من ذلك ومها 
 حـــديث جـــابر عـــن أم مبـــرش ريض اهللا عـــنهام أهنـــا ســـمعت النبـــي: األول
ال يــدخل النــار إن شــاء اهللا مــن أصــحاب الـــشجرة «:  حفــصةد يقــول عنــص

فقالـــت .بــىل يــا رســـول اهللا فانتهرهــا: قالـــت .» أحــد مــن الـــذين بــايعوا حتتهــا
: ل قـد قـال اهللا عـز وجـ«: ص  فقـال النبـي﴾وإن منكم إال واردها﴿: حفصة

 .»﴾ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا﴿
 ختــريج "و) ٢١٦٠( " الــصحيحة " يف رواه مــسلم وغــريه وهــو خمــرج 

  ) طبع املكتب اإلسالمي-٨٦٠( "السنة 
ففـــي اســـتدالل الـــسيدة حفـــصة ريض اهللا عنهـــا بآيـــة الـــورود دليـــل : أقـــول

النـاس الـصالح  بمعنـى الـدخول وأنـه عـام جلميـع )الـورود(عىل أهنا فهمـت 



 
 

٢٤ 
حــق  يف  دخــول النــارص ولــذلك أشــكل عليهــا نفــي النبــي ،والطــالح مــنهم

﴿:  إشـكاهلا بـأن ذكرهـا بـتامم اآليـةص فـأزال ،أصحاب الشجرة
﴾وأنــه عــىل ذلــك  ، أقرهــا عــىل فهمهــا املــذكورص  ففيــه أنــه

احلــــديث هــــو غــــري الــــدخول  يف أجاهبــــا بــــام خالصــــته أن الــــدخول املنفــــي
 ،وأن األول خـــــاص بالــــــصاحلني ومـــــنهم أهـــــل الــــــشجرة ،اآليـــــة يف املثبـــــت

ـــــه نفـــــي العـــــذاب ـــــة دون أن  ،واملـــــراد ب ـــــدخلوهنا مـــــرورا إىل اجلن أي أهنـــــم ي
مــنهم :  والــدخول اآلخــر عــام جلميــع النــاس ثــم هــم فريقــان،متــسهم بعــذاب

 يف من متسه بعذاب ومنهم عىل خالف ذلـك وهـذا مـا وضـحته اآليـة نفـسها
 " مرقــــاة املفــــاتيح "و) ١/٢٥٠( " مبــــارق األزهــــار "جــــع هلــــذا متامهــــا ورا

)٦٣٢ -٥/٦٢١(. 
فاســــتفدنا مــــن اإلقــــرار املــــذكور حكــــام لــــواله مل هنتــــد إىل وجــــه : قلــــت
ـــــة يف الـــــصواب ـــــه جلميـــــع  ،اآلي ـــــى الـــــدخول وأن وهـــــو أن الـــــورود فيهـــــا بمعن
 ً وسـالماًولكنها بالنسبة للـصاحلني ال تـرضهم بـل تكـون علـيهم بـردا ،الناس

حـــديث آخـــر  يف ً مرفوعـــاًوقـــد روي هـــذا رصاحـــة ،كـــام كانـــت عـــىل إبـــراهيم
 األحاديـث الـضعيفة " يف جلابر لكن استغربه احلـافظ ابـن كثـري وبينـت علتـه

وقـد مـال  ، لكن حديثـه هـذا عـن أم مبـرش يـدل عـىل صـحة معنـاه،)٤٧٦١( "
ــــشوكاين  واســــتظهره مــــن قبلــــه )٣/٣٣٣(تفــــسريه لآليــــة  يف إليــــه العالمــــة ال

 . وهو املعتمد)١٣٩ -١١/١٣٨(رطبي الق
 خمتــرص " والــسياق للبخــاري نقــال مــن " الــصحيحني "حــديث : واآلخــر
 بقلمـــــي ألنـــــه أتـــــم مجعـــــت فيـــــه فوائـــــده وزوائـــــده مـــــن خمتلـــــف "البخـــــاري 



 
 

٢٥ 
مـــن [  وعنـــدي جاريتـــانص دخـــل عـــيل رســـول اهللا: مواضـــعه قالـــت عائـــشة

ام منـــــــى يف أيـــــــ[ ]٤/٢٦٦قينتـــــــان : ويف روايـــــــة( ]٣/٣جـــــــواري األنـــــــصار 
ويف (بـــام تقاولــــت : ويف روايـــة( تغنيـــان بغنـــاء ]٤/١٦١تـــدففان وتـــرضبان 

 فاضـطجع عـىل "وليـستا بمغنيتـني" . بعاث) األنصار يوم)أخرى تقاذفت
 ]٢/١١ مــتغش بثوبــه ص والنبــي"ل وجهــه ودخــل أبــو بكــر َّوَالفــراش وحــ
ـــــة"فـــــانتهرين ـــــة(مزمـــــارة :  وقـــــال)فانتهرمهـــــا:  ويف رواي  )مزمـــــار: ويف رواي

 ص رســــــول اهللا)بيــــــت يف أمــــــزامري الــــــشيطان: ويف روايــــــة(الــــــشيطان عنــــــد 
 صفكـــشف النبـــي: ويف روايـــة( ص  فأقبـــل عليـــه رســـول اهللا؟)]مـــرتني[(

 .»] إن لكـل قـوم عيـدا وهـذا عيـدنا]ف[دعهام يا أبـا بكـر «:  فقال)عن وجهه
 .)" من املخترص ٥٠٨رقم (."فلام غفل غمزهتام فخرجتا 

 مل ينكـــــر قـــــول أيب بكـــــر ص ديث أن النبـــــيهـــــذا احلـــــ يف فنجـــــد: قلـــــت
ــــــصديق  وال هنــــــره البنتــــــه أو " مزمــــــار الــــــشيطان "الغنــــــاء بالــــــدف أنــــــه  يف ال

للجاريتني بـل أقـره عـىل ذلـك فـدل إقـراره إيـاه عـىل أن ذلـك معـروف ولـيس 
 جـــاء بـــه مـــن تعـــاليم النبـــي:  اجلـــواب؟بمنكـــر فمـــن أيـــن جـــاء أبـــو بكـــر بـــذلك

وقـــد ذكـــر طائفـــة  ،غنـــاء وآالت الطـــربحتـــريم ال يف  وأحاديثـــه الكثـــريةص
 إغاثـة اللهفـان مـن مـصائد الـشيطان "كتابـه  يف منها العالمة ابن قيم اجلوزيـة

 "و) ٩١( " الـــــــــــــــصحيحة " يف  وخرجــــــــــــــت بعـــــــــــــــضها)٢٦٧ -١/٢٥٨( "
 ولــوال علــم أيب بكــر بــذلك وكونــه عــىل بينــة مــن األمــر )٣٦٥٢( "املــشكاة 

                                                
بالرصف وعدمه وهو اسم حصن وقعت احلرب عنده بـني األوس واخلـزرج قبـل اهلجـرة ) ١(

 .]منه[.بثالث سنني



 
 

٢٦ 
 ،يتـه بمثـل هـذا اإلنكـار الـشديد ويف بصما كان له أن يتقدم بـني يـدي النبـي

يـــوم عيـــد فبينـــه لـــه  يف  عليـــه أن هـــذا الـــذي أنكـــره جيـــوزًغـــري أنـــه كـــان خافيـــا
 فبقـي " دعهام يا أبا بكر فـإن لكـل قـوم عيـدا وهـذا عيـدنا ":  بقولهصالنبي

 ولكنــه اســتثنى منــه الغنــاء ، إيــاهص  بــه إلقــرارهًإنكــار أيب بكــر العــام مــسلام
 .هذا احلديث يف واصفات الواردةالعيد فهو مباح بامليف 

كــذلك أقـــر  ، كــام أقــر عمــر عــىل اســتنكاره ســامع املــوتىص فتبــني أنــه
ـــــشيطان ـــــه أدخـــــل عـــــىل األول  ،أبـــــا بكـــــر عـــــىل اســـــتنكاره مزمـــــار ال وكـــــام أن

 اقتـــىض إباحـــة ًكـــذلك أدخـــل عـــىل قـــول أيب بكـــر هـــذا ختصيـــصا ,ًختصيـــصا
ـــَّيَإلقـــرار الــذي بومــن غفـــل عــن مالحظــة ا ،يـــوم العيــد يف الغنــاء املــذكور  ؛انَّ

كـــل األيـــام كـــام حيلـــو ذلـــك لـــبعض الكتـــاب  يف أخـــذ مـــن احلـــديث اإلباحـــة
  فإنـــــــــــــــــه اســــــــــــــــتدل بـــــــــــــــــه  ،املعــــــــــــــــارصين وســـــــــــــــــلفهم فيــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم

 يف رســـــالته يف  منـــــه عـــــىل الظـــــاهر فإنـــــه قـــــالًعـــــىل اإلباحـــــة مطلقـــــا مجـــــودا
 : )٩٩ -٩٨ص(املالهي 

ــشيطان:  قــول أيب بكــرص وقــد ســمع رســول اهللا  فــأنكر عليــه " مزمــار ال
  "ومل ينكر عىل اجلاريتني غناءمها 

كــل روايـــات احلـــديث اإلنكــار املـــذكور وإنـــام فيـــه  يف والواقــع أنـــه لـــيس
 وفـــرق كبــــري بــــني األمـــرين فــــإن اإلنكــــار "... دعهــــام":  أليب بكــــرصقولـــه

بـل نقـول زيـادة عــىل  ،األول لـو وقـع لـشمل اآلخـر وال عكـس كــام هـو ظـاهر
ل أيب بكـر املــذكور كـام سـبق بيانــه وقـد قـال ابــن  أقــر قـوصإن النبـي: ذلـك
 : )١/٢٥٧( بعد أن ذكر احلديث " إغاثة اللهفان " يف القيم



 
 

٢٧ 
ـــشيطان صفلـــم ينكـــر رســـول اهللا  عـــىل أيب بكـــر تـــسميته الغنـــاء مزمـــار ال

 يف  ألهنام جاريتان غري مكلفتـني تغنيـان بغنـاء األعـراب الـذي قيـل؛وأقرمها
 .رب وكان اليوم يوم عيديوم حرب بعاث من الشجاعة واحل

يـوم عيـد  يف ولكن كـان ذلـك ، مل ينكر عىل اجلاريتني فحقصأما أنهو
:  أبـا بكـر بـأن ال ينكـر علـيهام بقولـهصملـا أمـر:  وثانيـا.فال يشمل غريه أوال

ك بقولــه" دعهــام " ــ ــ فــإن لكــل قــوم ع":  أتبــع ذل  فهــذه مجلــة تعليليــة "...ًداي
ـــ ومـــن املعلـــوم أن  ،ة إذا صـــح التعبـــريتـــدل عـــىل أن علـــة اإلباحـــة هـــي العيدي

فــإذا انتفــت هــذه العلــة بــأن مل يكــن  ،ً وعــدماًالعلــة تــدور مــع املعلــول وجــودا
ولكـــن ابـــن حـــزم لعلـــه ال يقـــول  ،يـــوم عيـــد مل يـــبح الغنـــاء فيـــه كـــام هـــو ظـــاهر

ــــه ال يقــــول بــــدليل اخلطــــاب وقــــد رد عليــــه  ،بــــدليل العلــــة كــــام عــــرف عنــــه أن
 جممــوع "غــري مــا موضــع مــن  يف م ابــن تيميـةالعلـامء وال ســيام شــيخ اإلســال

 ." فهرسه " فراجع املجلد الثاين من "الفتاوى 
سـامع الغنـاء وال بـأس مـن ذلـك  يف لقـد طـال الكـالم عـىل حـديث عائـشة

ــشاهد منــه واضــح ومهــم ؛إن شــاء اهللا تعــاىل وهــو أن مالحظــة طالــب  ،فــإن ال
قـــه والفهـــم مـــا كـــان  مـــن الفً مـــا يفـــتح عليـــه بابـــاٍ ألمـــرصالعلـــم إقـــرار النبـــي
حـديث القليـب فقـد تبـني بـام ســبق  يف  وهكـذا كـان األمــر،ليـصل إليـه بـدوهنا

وذلـــك مـــن مالحظتنـــا إقـــرار  ،أنـــه دليـــل رصيـــح عـــىل أن املـــوتى ال يـــسمعون
ك ال تــسمع ﴿ الســتنكار عمــر ســامعهم واســتدالله عليــه باآليــة صالنبــي إنــ
املخـالفني القـائلني  فال جيوز ألحـد بعـد هـذا أن يلتفـت إىل أقـوال ﴾املوتى

  .ص فإنه خالف القرآن الذي بينه الرسول ،بأن املوتى يسمعون



 
 

٢٨ 
األرض  يف إن هللا مالئكــــــــة ســــــــياحني«: ص قــــــــول النبــــــــي :الــــــــدليل الرابــــــــع

 .»يبلغوين عن أمتي السالم 
 ال يــسمع ســالم ص أن النبــي يف ووجــه االســتدالل بــه أنــه رصيــح: أقــول

نفــسه ملــا كـان بحاجــة إىل مـن يبلغــه إليــه إذ لـو كــان يـسمعه ب ؛املـسلمني عليــه
 وإذا كـان األمـر كــذلك ،كـام هـو ظـاهر ال خيفـى عـىل أحــد إن شـاء اهللا تعـاىل

وإذا كـان كـذلك فـألن ال  ، ال يسمع غري السالم مـن الكـالمصفباألوىل أنه
 .يسمع السالم غريه من املوتى أوىل وأحرى

وال  ،ه عنـــد قـــربصثـــم إن احلـــديث مطلـــق يـــشمل حتـــى مـــن ســـلم عليـــه
واحلــــديث  ،دليــــل يــــرصح بــــالتفريق بينــــه وبــــني مــــن صــــىل عليــــه بعيــــدا عنــــه

 .)٨٠ص (التعليق  يف ذلك موضوع كام سيأيت بيانه يف املروي
 فهــو - كــام أرجــو-ًوهــذا االســتدالل مل أره ألحــد قــبيل فــإذا كــان صــوابا
ىل أســـأل أن واهللا تعـــا ،فـــضل مـــن اهللا ونعمـــة وإن كـــان خطـــأ فهـــو مـــن نفـــيس

 . وسائر ذنويبيغفره يل
 : أدلة املخالفني

الرســــالة عــــن العلــــامء أن  يف يظهــــر مــــن النقــــول التــــي ســــتأيت: فــــإن قيــــل
 .لمخالفني فيها أدلة استندوا إليهالاملسألة خالفية فال بد أن 

                                                
 .]منه[وهو حديث صحيح  )١(



 
 

٢٩ 
 كـــام ً عامـــاً مطلقـــاًمل أر فيهـــا مـــن رصح بـــأن امليـــت يـــسمع ســـامعا: فـــأقول
وإنــام رأيــت بعــضهم يــستدل  ، يقــول بــهً وال أظــن عاملــا،حياتــه يف كــان شــأنه

 : وأقوى ما استدلوا به سندا حديثان ،اجلملة يف  هلمًبأدلة يثبت هبا سامعا
حــديث قليــب بــدر املتقــدم وقــد عرفــت ممــا ســبق بيانــه أنــه خــاص : األول

املــــوتى أهنــــم ال  يف وأنــــه دليــــل عــــىل أن األصــــل ،بأهــــل القليــــب مــــن جهــــة
 للعـــــادة فـــــال داعـــــي ًوأن ســـــامعهم كـــــان خرقـــــا ،يـــــسمعون مـــــن جهـــــة أخـــــرى

 .لإلعادة
ويف .»إن امليــــت ليــــسمع قــــرع نعــــاهلم إذا انــــرصفوا «: حــــديث: واآلخــــر

قـــربه وتـــوىل عنـــه أصـــحابه وإنـــه ليـــسمع قـــرع  يف إن العبـــد إذا وضـــع«: روايـــة
 " مــــــن )٨٢ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥انظــــــر ص (احلــــــديث » ...نعــــــاهلم أتــــــاه ملكــــــان

 ."اآليات 
يء امللكــــني إليــــه قــــربه وجمــــ يف وهــــذا كــــام تــــرى خــــاص بوقــــت وضــــعه

وعـىل ذلـك محلـه العلـامء كـابن اهلـامم وغـريه كـام  ، فـال عمـوم فيـه"لـسؤاله 
 .)٧٣ ،٥٩ ،٥٦ص ( " اآليات " يف سيأيت

ويف أحــدها  ،وهلــم مــن هــذا النــوع أدلــة أخــرى ولكــن ال تــصح أســانيدها
 يف وسـائرها لــيس ،التـرصيح بـأن املـوتى يـسمعون الــسالم علـيهم مـن الزائـر

وبعــضها أشـد ضــعفا  ،وكلهـا ضـعيفة، ضها خــاص بـشهداء أحــدوبعـ ،الـسامع
 .)٦٩ص (التعليق  يف من بعض كام سرتاه
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 " الــروح " يف وأغـرب مـا رأيـت هلـم مـن األدلــة قـول ابـن القـيم رمحـه اهللا

هـــــــل تعــــــــرف األمـــــــوات زيــــــــارة األحيــــــــاء :  حتـــــــت املــــــــسألة األوىل)٨ص(
 :  فأجاب بكالم طويل جاء فيه ما نصه؟وسالمهم أم ال

ولـوال أهنـم يـشعرون بـه ملــا  ،ًهـذا تـسمية املـسلم علـيهم زائــرا يف كفـيوي
ــــرا فــــإن املــــزور إن مل يعلــــم بزيــــارة مــــن زاره مل يــــصح أن  ؛ًصــــح تــــسميته زائ

وكـــذلك  ،هـــذا هـــو املعقـــول مـــن الزيـــارة عنـــد مجيـــع األمـــم) !(زاره : يقـــال
 السالم علـيهم أيـضا فـإن الـسالم عـىل مـن ال يـشعر وال يعلـم باملـسلم حمـال

ســالم علــيكم أهــل :  أمتــه إذا زاروا القبــور أن يقولــواصم النبــيَّلــَوقــد ع) !(
 .الديار

 ويــرد وهــذا الــسالم واخلطــاب والنــداء ملوجــود يــسمع وخياطــب ويعقــل
 ."وإن مل يسمع املسلم الرد 
 : أقول وباهللا تعاىل التوفيق

مثــل هــذا االســتدالل  يف رحــم اهللا ابــن القــيم فــام كــان أغنــاه مــن الــدخول
 نقـــل هـــذا ًفـــواهللا لـــو أن نــاقال ،أمـــر غيبـــي كهــذا يف العقــيل الـــذي ال جمـــال لــه

 لغرابتــــه وبعــــده عـــــن ؛الكــــالم عنــــه ومل أقــــف أنــــا بنفــــيس عليــــه ملــــا صــــدقته
األصـــول العلميـــة والقواعـــد الـــسلفية التـــي تعلمناهـــا منـــه ومـــن شـــيخه اإلمـــام 

يـــــسون فهـــــو أشــــبه يشء بكـــــالم اآلرائيـــــني والقياســــيني الـــــذين يق ،ابــــن تيميـــــة
ـــشاهد وهـــو قيـــاس باطـــل فاســـد  ،واخلـــالق عـــىل املخلـــوق ،الغائـــب عـــىل ال

 يف وهلــذا وغــريه فــإين ،طاملــا رد ابــن القــيم أمثالــه عــىل أهــل الكــالم والبــدع
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أول طلبــــــه  يف  إليـــــه أو لعلـــــه ألفـــــه" الـــــروح "شـــــك كبـــــري مـــــن صـــــحة نـــــسبة 

 .واهللا أعلم.للعلم
 : شطريه بأمرين يف ثم إن كالمه مردود

احلـج  يف  كـان يـزور البيـتص أن النبي" الصحيح " يف  ثبتما: األول
 ومـــن املعلـــوم تــــسمية ً وماشـــياًاملدينـــة يـــزور قبـــاء راكبـــا يف وأنـــه كـــان وهـــو

بـأن البيـت وقبـاء يـشعر : فهـل مـن أحـد يقـول.طواف اإلفاضة بطـواف الزيـارة
 كل منهام بزيارة الزائر أو أنه يعلم بزيارته؟

: تـشهد الـصالة بقـوهلم يف صبة للنبـيفهو خماطبة الـصحا: وأما اآلخر
 يف  عنـــــهً منـــــه وبعيـــــداً وهـــــم خلفــــه قريبـــــا".... الــــسالم علـــــيكم أهيـــــا النبـــــي"

ــــه كــــان يــــسمعهم ويــــشعر هبــــم حــــني : أفيقــــال ،مــــسجده ويف غــــري مــــسجده إن
وانظـــر التعليـــق اآليت .ً اللهـــم غفـــرا؟خياطبونـــه بـــه وإال فالـــسالم عليـــه حمـــال

 .)٩٦ -٩٥(عىل الصفحة 
 قيــد حياتــه أفيــسمعه بعــد وفاتــه وهــو يف  يــسمع هــذا اخلطــابوإذا كــان ال

 يف الرفيق األعىل ال سيام وقـد ثبـت أنـه يبلغـه وال يـسمعه كـام سـبق بيانـهيف 
  ؟)٣٦ص (الدليل الرابع 
 ،إنـه اسـتدالل مبنـي عـىل االسـتنباط والنظـر: رد ذلـك أن يقـال يف ويكفي

فكيــف وهــو  ،نص واألثــرفمثلــه قــد يمكــن االعتــداد بــه إذا مل يكــن خمالفــا للــ
 ،واحــــد منهــــا فقــــط فيــــه كفايــــة وغنيــــة كــــام ســــلف ،خمــــالف لنــــصوص عــــدة

 لعمـر أن املـوتى ال ص وفيـه إقـرار النبـي ،وبخاصـة منهـا حـديث قليـب بـدر
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 إذا جــاء ": فــال قيمــة إذن لالســتنباط املــذكور فــإن األمــر كــام قيــل ،يــسمعون

 ."إذا جاء هنر اهللا بطل هنر معقل و ،األثر بطل النظر
 عـن وجـه خماطبـة املـوتى بالـسالم وهـم - بعد هـذا-وقد يتساءل القارئ

 ويف اإلجابـة عنـه أحيـل القـارئ إىل مـا ذكـر املؤلـف رمحـه اهللا ؟ال يسمعونه
ك  يف  فـإن)٩٦ -٩٥ص (تعـاىل فـيام يـأيت مـن الرســالة ومـا علقتـه عليهـا  ذلــ

 .كفاية وغنية عن اإلعادة
 الكتــاب والــسنة وأقــوال أئمــة أن األدلــة مــن: وخالصــة البحــث والتحقيــق

 عــــىل أن املــــوتى ال -ًالكتــــاب مبــــسوطا يف  كــــام ســــرتاه-احلنفيــــة وغــــريهم
بعـض األحـوال  يف فـإذا ثبـت أهنـم يـسمعون ،وأن هذا هـو األصـل ،يسمعون

 يف وقــــت مــــا كـــــام يف أو أن بعــــضهم ســـــمع ،حــــديث خفـــــق النعــــال يف كــــام
ك أصــال  املــوتى يــسمعون  فيقــال إنًحــديث القليــب فــال ينبغــي أن جيعــل ذلــ

 كــال فإهنــا قــضايا جزئيــة ال تــشكل قاعــدة كليــة يعــارض كــام فعــل بعــضهم
بـل احلـق أنـه جيـب أن تـستثني منـه عـىل قاعـدة اسـتثناء  ،هبا األصل املذكور

علـم أصـول الفقـه  يف كـام هـو املقـرر ،أو اخلـاص مـن العـام ،األقل من األثر
  بعـــد بحـــث مـــستفيض" روح املعـــاين " يف ولـــذلك قـــال العالمـــة اآللـــويس

 : )٦/٤٥٥(هذه املسألة يف 
اجلملـــة فيقتـــرص عـــىل القـــول بـــسامع مـــا  يف واحلـــق أن املـــوتى يـــسمعون

 .ورد السمع بسامعه

                                                
 .]منه.[)٦/٤٢٥ (" األضواء " انظر )١(
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 رجـــــبوهــــذا مـــــذهب طوائـــــف مــــن أهـــــل العلـــــم كـــــام قــــال احلـــــافظ ابـــــن 

 ومـا أحــسن مـا قالــه ابـن التــني )٧٠ص (الرســالة  يف احلنـبيل عـىل مــا سـيأيت
 : رمحه اهللا

لكــــن إذا أراد اهللا تعــــاىل إســــامع مــــا  ،وتى ال يــــسمعون بــــال شــــك إن املــــ"
 اآليــة ﴾إنــا عرضــنا األمانــة﴿: لــيس مــن شــأنه الــسامع مل يمتنــع لقولــه تعــاىل

كــام نقلــه املؤلــف . اآليــة﴾فقــال هلــا ولــألرض ائتيــا طوعــا أو كرهــا﴿: وقولــه
 .)٧٢ص (فيام يأيت 

فقــد تبــني أنــه مل فــإذا علمــت أهيــا القــارئ الكــريم أن املــوتى ال يــسمعون 
ــق هنــاك جمــال ملنــاداهتم مــن دون اهللا تعــاىل ولــو بطلــب مــا كــانوا قــادرين  يب

 بحكـــــم كـــــوهنم ال )٢١ -١٦ص ( يف عليـــــه وهـــــم أحيـــــاء كـــــام تقـــــدم بيانـــــه
العقــل  يف وأن منــاداة مــن كــان كــذلك والطلــب منــه ســخافة ،يــسمعون النــداء

ومـــــن ﴿: ريمكتابــــه الكــــ يف الــــدين وصــــدق اهللا العظــــيم القائــــل يف وضــــالل
أضــل ممــن يــدعوا مــن دون اهللا مــن ال يــستجيب لــه إىل يــوم القيامــة وهــم عــن 

وإذا حــــــرش النـــــاس كـــــانوا هلــــــم أعـــــداء وكـــــانوا بعبــــــادهتم .دعـــــائهم غـــــافلون
 .)٦ -٥ :األحقاف(﴾كافرين

 ).٦٣-٣٧ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"
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 ]:  أنه قالصوي عن النبي ر[
الــــسالم علــــيكم يــــا أهــــل :  فقــــل)يعنــــي أهــــل القبــــور(إذا مــــررت علــــيهم «

القبــور مــن املــسلمني واملــؤمنني، أنــتم لنــا ســلف، ونحــن لكــم تبــع، وإنــا إن 
:  قــــال؟يــــا رســــول اهللا ويــــسمعون: فقــــال أبــــو رزيــــن.شــــاء اهللا بكــــم الحقــــون

ىض يــا أبــا رزيــن أن يــرد ويــسمعون، ولكــن ال يــستطيعون أن جييبــوا، أوال تــر
 .)منكر(. » املالئكة"بعددهم من"عليك 

 ]: قال اإلمام[
 " يف  وعبــــد الغنــــي املقــــديس)٣٦٩( " الــــضعفاء " يف أخرجــــه العقــــييل

 عـــــن الـــــنجم بـــــن بـــــشري بـــــن عبـــــد امللـــــك بـــــن عـــــثامن )٢: ٩٢ق ( "الـــــسنن 
 ": عـن أيب هريـرة قـال، عـن أيب سـلمة ،حـدثنا حممـد بـن األشـعث ،القـريش

إن طريقـي عـىل املقـابر، فهـل مـن كـالم أتكلـم : يـا رسـول اهللا: أبـو رزيـنقال 
 حممـد بـن ": وقـال العقـييل والزيـادة لـه. فـذكره":  قـال؟به إذا مررت عليهم
النــــسب والروايــــة، وحديثــــه هــــذا غــــري حمفــــوظ، وال  يف األشــــعث جمهــــول

 .يعرف إال هبذا اإلسناد
ــ" الــسالم علــيكم يــا أهــل القبــور "وأمــا   وإنــا إن شــاء اهللا بكــم "ه  إىل قول

 فـريوى بغــري هـذا اإلســناد مـن طريــق صـالح، وســائر احلـديث غــري "الحقـون 
 ."حمفوظ 
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 وال ً ومل يـــذكر فيـــه جرحـــا)٤/١(والـــنجم بـــن بـــشري أورده ابـــن أيب حـــاتم 

 .ًتعديال
فهو هبذه الزيادة منكـر، لتفـرد هـذا املجهـول هبـا، وأمـا بـدوهنا فهـو : قلت

ــشة وبريــدة، وهــو خمــرجحــديث صــحيح أخرجــه مــسلم  يف  مــن حــديث عائ
 ." أحكام اجلنائز وبدعها "كتايب 

الكتــاب والــسنة  يف ، فإنـه ال يوجــد دليــلًوهـذه الزيــادة منكــرة املــتن أيــضا
ــــــدل عــــــىل أهنــــــم ال  ــــــصوص ت ــــــل ظــــــواهر الن ــــــسمعون، ب عــــــىل أن املــــــوتى ي

 ص  وقولـــه﴾القبـــور يف ومـــا أنـــت بمـــسمع مـــن﴿: كقولـــه تعـــاىل.يـــسمعون
أكثـــروا عـــيل مـــن الـــصالة يـــوم اجلمعـــة، فـــإن « :املـــسجد يف ألصـــحابه وهـــم

 يف وإنــــام تبلغـــــه املالئكــــة كـــــام.أســـــمعها:  فلـــــم يقــــل»...صــــالتكم تبلغنــــي
رواه . »إن هللا مالئكــة ســياحني يبلغــوين عــن أمتــي الــسالم«: احلــديث اآلخــر

 .النسائي وأمحد بسند صحيح
حابه حتـى  وذهـب أصـَّقـربه، وتـوىل يف  العبـد إذا وضـع«: ص وأما قولـه

 احلــديث رواه »...إنــه ليــسمع قــرع نعــاهلم أتــاه ملكــان فأقعــداه، فيقــوالن لــه
حالــــة إعــــادة الــــروح إليــــه ليجيــــب عــــىل  يف البخــــاري فلــــيس فيــــه إال الــــسامع

 .سؤال امللكني كام هو واضح من سياق احلديث
مـــا «:  لعمـــر حيـــنام ســـأله عــن مناداتـــه ألهـــل قليـــب بـــدرص ونحــوه قولـــه
ــضا»قــول مــنهمأنــتم بأســمع ملــا أ  بأهــل القليــب، وإال فاألصــل ً هــو خــاص أي

أن املــوتى ال يــسمعون، وهــذا األصــل هــو الــذي اعتمــده عمــر ريض اهللا عنــه 
 قــــــد جيفـــــــوا، فلـــــــم ينكـــــــره ًإنــــــك لتنـــــــادي أجـــــــسادا: ص حــــــني قـــــــال للنبـــــــي
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 بـــل أقــــره، وإنـــام أعلمـــه بــــأن هـــذه قـــضية خاصــــة، ولـــوال ذلــــك صالرســـول

ليـــه، وبـــني لـــه أن املـــوتى يـــسمعون لـــصحح لـــه ذلـــك األصـــل الـــذي اعتمـــد ع
خالفا ملا يظن عمر، فلام مل يبني له هـذا، بـل أقـره عليـه كـام ذكرنـا، دل ذلـك 

 .وأن هذه قضية خاصة .عىل أن من املقرر رشعا أن املوتى ال يسمعون
ــــضالل املبــــني عــــىل املــــرشكني  ــــق مــــن طــــرق ال وهبــــذا البيــــان ينــــسد طري

باألوليـــاء والـــصاحلني ويـــدعوهنم وأمثـــاهلم مـــن الـــضالني، الـــذين يـــستغيثون 
﴿: مـن دون اهللا، زاعمــني أهنــم يـسمعوهنم، واهللا عــز وجــل يقـول


﴾. 

 يف  اآليـــات البينـــات"وراجـــع لـــتامم هـــذا البحـــث اهلـــام مقـــدمتي لكتـــاب 
 . لآللويس" األموات عند احلنفية السادات عدم سامع

  ).٢٨٦-٣/٢٨٤"(الضعيفة"
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 ]: قال اإلمام[
أوحــال اجلاهليـــة األوىل؛  يف  ال يــزال يعــيشَ مجــاهري املــسلمني مــننِمــ

َّمــن االســتغاثة بغــري اهللا، واالســتعانة باألنبيــاء والــصاحلني األمــوات وغــريهم 
 وأهنـــــــم عـــــــىل ،سمعوهنم حـــــــني ينــــــادونَّني أهنـــــــم يــــــِّمــــــن عبـــــــاد اهللا، متــــــومه
َّالقـرآن الكـريم والـسنَّة الـصحيحة  يف  غـري آهبـني بـام،االستجابة هلم قادرون ُّ

 وأهنــم لــو ،َّ بــأن األمــوات ال يــسمعون، ونــصوص قاطعــات،ٍمــن آيــات بينــات
َفرض سامعهم ٍ  :  وصدق اهللا العظيم إذ يقول، ال يستجيبون،ُ

﴿


﴾) ٧٤ -٧٣: احلـج( 
﴿: وقال


﴾١٤-١٣فاطر(. 

أي كتـاب اآليـات البينـات " مقدمـة الكتـاب يف إىل غري ذلك مما رشحنـاه
ِّ رشحــا اســتفاد منــه الكثــري مــن املــسلمني الطي"لآللــويس ُ وهــدوا بــذلك ،بــنيًَّ

ىل وحـــــده ضـــــالل مبـــــني، فلـــــه تعـــــا يف  بعـــــد أن كـــــانوا،إىل رصاط املـــــستقيم
 . وهدى بنا،احلمد واملنَّة عىل ما أنعم علينا وهدانا
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﴿


﴾)٧١: األنعام(. 

 .)٤-٣ص "(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"
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  مـــــــا ..رع النعـــــــالبالنـــــــسبة ملوضـــــــوع املـــــــوتى حـــــــديث أن امليـــــــت يـــــــسمع قـــــــ: ســـــــؤال
 صحة احلديث؟

إذا «: صـحيح البخـاري يف هذا حـديث صـحيح؛ ألنـه خمـرج: ًأوال :الشيخ
قربه وانـرصف النـاس عنـه إنـه ليـسمع قـرع نعـاهلم وهـم عنـه  يف ع امليتُوض

هـــذا مـــستثنى مــــن :  هـــذا احلـــديث صـــحيح، لكـــن هـــذا كـــذاك، أي»مـــدبرون
 حـــني يـــسمع، نفـــس كـــل يف  فهـــو لـــيس"حـــني": القاعـــدة العامـــة؛ ألنـــه يقـــول

احلــــــديث يعطيــــــك ختــــــصيص وال يعطيــــــك العمــــــوم، يــــــسمع قــــــرع نعــــــاهلم 
 لكــن »حــني يولــون عنــه مــدبرين«وقــت، : حــني مــا معنــى حــني؟ يعنــي..حــني

بــسمع قــرع ...هـل يعنــي احلــديث أن املـوتى كلــام مــر املـرء مــن املقــابر فهـو
 !النعال؟

 ..ناتاإلعال يف ًمثال: مل عىل وجه البالغة يعنيُأال حي :مداخلة
 .ما هو الذي حيمل يا أخي حدد كالمك :الشيخ

إعــالن عــن شــقة مــا هــو  يف ًيــسمعون قــرع نعــاهلم مــثال حتــى أهنــم :مداخلــة
موضـع يـسمح ملـن  يف مقبول؟ شقة تـرى البحـر، هـي ال تـرى البحـر ولكنهـا
أن الــصوت يـصل إلــيهم، ..فيهـا برؤيـة البحــر، فهنـا املعنــى حيمـل عــىل أهنـم

 .م لسمع قرع النعالمكاهن يف ًلو أن حيا
 أما قرع النعال ما يسمعون؟ :الشيخ
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  نعم؟:مداخلة
 النهاية تعني أهنم ال يسمعون قرع النعال؟ يف :يعني :الشيخ
 ..أنا أتصور واهللا أعلم :مداخلة
 أهنم ال يسمعون قرع النعال؟: أنا أسألك حتى أفهم منك، تعني :الشيخ
 .لمقد حيمل املعنى عىل هذا واهللا أع :مداخلة
ر الـسائل ِّذكـُوقد ال حيمـل، مـا الـذي تـستفيده مـن القدقـدة؟ ثـم أنـا أ :الشيخ

إذا دار األمـــــر بـــــني التقـــــدير : ًوســـــائر احلـــــارضين بقاعـــــدة لغويـــــة مهمـــــة جـــــدا
إذا أمكننــا أن نفــرس العبــارة أو : وعدمــه فاألصــل عــدم التقــدير، بعبــارة أخــرى

 أو أي مجلــــة ص اجلملــــة العربيــــة مــــن كــــالم اهللا أو مــــن حــــديث رســــول اهللا
ها عـىل احلقيقــة، فـال جيـوز تفـسريها عـىل املجــاز ِّفـرسُعربيـة إذا أمكننـا أن ن

وجــــدت القرينــــة : إال إذا قامــــت القرينــــة الــــرشعية أو العقليــــة فحينــــذاك يقــــال
التــي تــضطرنا إىل تفــسري اآليــة أو احلــديث أو اجلملــة العربيــة عــىل املجـــاز 

ون وجـود قرينـة بـني تفـسري اجلملـة وليس عىل احلقيقة لكن إذا دار األمر بد
عىل احلقيقة أو عىل املجـاز فاألصـل احلقيقـة ولـيس املجـاز، وإال فـسدت 

جـاء األمـري، فهـل جيـوز : اللغة وفـسدت اسـتعامهلا بـني النـاس، إذا قـال قائـل
للــــسامع أن يفهــــم جــــاء خــــادم األمــــري؟ وهــــذا تعبــــري عــــريب معــــروف بتقــــدير 

ـــضطر الـــسامع أن يتـــأول مـــضاف حمـــذوف، ال جيـــوز؛ ألنـــه لـــيس هنـــ اك مـــا ي
ال لـــيس األمـــري وإنـــام جـــاء خادمـــه، أو جـــاء : جـــاء األمـــري يعنـــي: قـــول القائـــل

نائبـــه أو أو إىل آخـــره، لـــو فـــتح هـــذا البـــاب لفـــسد التفـــاهم بـــني النـــاس باللغـــة 
 .العربية
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ومن هنا كـان مـن رد العلـامء والفقهـاء عـىل غـالة الـصوفية الـذين يقولـون 

 العلـامء بوحـدة الوجـود، والـذين يتكلمـون بعبـارات من جهة بام يعرف عنـد
الكفــــــر ويف وحــــــدة الوجــــــود فيــــــأيت املــــــدافعون عــــــن أولئــــــك  يف رصحيــــــة

هنايـــــة املطـــــاف مـــــع  يف ًالــــصوفية بالباطـــــل فيتـــــأولون كالمهـــــم تـــــأويال يتفـــــق
ال يمكــــن أن نقــــول أن هــــذا : الــــرشيعة، فــــنحن نقــــول هلــــؤالء هبــــذه الطريقــــة

ظــاهر  يف ائتنــي بــأي مجلــة هــي كفــر: ضهمالكــالم كفــر، حتــى قلــت مــرة لبعــ
ك أجعلهــا توحيــدا خالــصا؟ طريقتــه مــا هــي؟ تأويــل  ًالعبــارة وأنــا عــىل طريقتــ ً

 : الضالل يف ًالنصوص، مثال مما قال قائلهم املغرق
 كنيسة يف وما اهللا إال راهب  وما الكلب واخلنزير إال إهلنا

ــــــــل يف يتكلفــــــــون ــــــــا، أي: تأوي ــــــــر إال إهلن إال إىل : ومــــــــا الكلــــــــب واخلنزي
ولـذلك مثـل هـذا التأويـل ! حرف جر، مـا هـذا التأويـل؟: إىل. ..إىل هنا..هنا

 خلـق "فرعـون": لـو قـال قائـل: ًيمكن إجراؤه عـىل أي عبـارة، مـثال أنـا أقـول
ًهـــذا الكـــالم جيـــوز أو ال جيـــوز؟ طبعــــا  يف الـــسموات واألرض، مـــا رأيكـــم

صوفية، وهــــو رب ًباإلمجــــاع ال جيــــوز، لكــــن أنــــا أجعلــــه توحيــــدا بطريقــــة الــــ
اللغــة تقــدير مــضاف حمــذوف، عــىل حــد قولــه  يف ، هــذا معــروف"فرعــون"

: يوسـف (﴾﴿: تعـاىل

 شـــجرها؟ ال، إنـــام أهلهـــا، كـــذلك العـــري،.. اســـأل القريـــة مـــاذا؟ حيطاهنـــا)٨٢
ه يــــوحي بـــــه إىل ُلكــــن هــــذا املــــضاف املحــــذوف، األســـــلوب العــــريب نفــــس

القريـــة؟ ال، ولـــذلك ...املقـــصود هنـــا! ًالــسامع فـــإن أحـــدا ال يتـــساءل يـــا تـــرى
اللغة العربية أن هذا جمـاز ممـا يدفعـه ابـن تيميـة رمحـه  يف تسمية هذا التعبري



 
 

٤٢ 
بـــــارة تـــــسمية هـــــذه الع: رســـــالته اخلاصـــــة باحلقيقـــــة واملجـــــاز، يقـــــول يف اهللا

خاصـــة بأهنـــا جمـــاز مـــن بـــاب حـــذف املـــضاف هـــذا اصـــطالح طـــارئ، وإال 
ًفــــالعرب مــــا كــــانوا يفهمــــون مــــن هــــذه العبــــارة إال معنًــــى واحــــدا هــــو الـــــذي 

 .يسمونه باملجاز بحذف املضاف
ســـــــال امليـــــــزاب، عـــــــىل طريقـــــــة : األســـــــلوب العـــــــريب يف ًكـــــــذلك مـــــــثال

ســال : ه العبــارةتقــسيم الكــالم إىل حقيقــة وجمــاز، حقيقــة هــذ يف املتــأخرين
ًامليــــــزاب مــــــن شــــــدة احلــــــرارة ذاب وصــــــار ســــــائال ســــــال : امليــــــزاب، يعنــــــي

ِامليزاب، لكن من من العـرب إذا سـمع هـذه العبـارة يتبـادر إىل ذهنـه املعنـى  َ
ال، هنــــا املقــــصود املجــــاز، هــــذا املعنــــى : الــــذي يــــسمونه حقيقــــة، فيقولــــون

 املــراد منــه، ســال هــذا املثــال هــو املعنــى احلقيقــة يف ًالــذي يــسمونه جمــازا
ً متامـا، )٨٢: يوسـف (﴾﴿سال ماء امليزاب، مثل : امليزاب، يعني

 .وهكذا أمثلة كثرية يذكرها ابن تيمية
جرى النهر، النهـر هـو األخـدود الـذي جيـري فيـه املـاء فحيـنام : ًمنها مثال
اء وال جـرى النهــر، ال هـو يعنـي جـرى األخــدود نفـسه بـدون مــ: يقـول العـريب

: ًجـــرى مـــاء النهـــر، إذا: الـــسامع مـــنهم مـــن العـــرب يفهـــم إال الـــذي أراده، أي
هـذا خطـأ، املجـاز هـو الـذي : تسمية هذه التعابري بأهنا جماز يقـول ابـن تيميـة

خيـرج املعنـى الظـاهر مــن العبـارة إىل معنـى آخـر لوجــود قرينـة، لكـن هنــا ال 
ســــال ..أهلهــــا: عنـــيمعنـــى آخــــر إال معنـــى واحــــد حمـــدد هــــو اســـأل القريــــة، ي

مـــاؤه، مـــن هنـــا يـــصل ابـــن تيميـــة إىل : جـــرى النهـــر، أي..مـــاؤه: امليـــزاب، أي
الـــرد عـــىل املتــــأخرين الـــذين يتـــأولون آيــــات الـــصفات وأحاديـــث الــــصفات 



 
 

٤٣ 
بـــاللجوء إىل ارتكـــاب طريـــق التأويـــل وهـــو ســـلوك طريـــق املجـــاز، لكـــن مـــا 

حاديـــث الـــذي يـــضطرهم إىل تـــرك فهـــم املعـــاين مـــن هـــذه اآليـــات وتلـــك األ
املتعلقــــة كلهــــا بالــــصفات أن تفــــرس عــــىل حقائقهــــا؟ ال ســــيام وهــــم يقولــــون 

كــل عبــارة أن تفــرس عــىل  يف األصــل: ًمجيعــا املتقــدمون مــنهم واملتــأخرون
 .حقيقتها

 ال، )٢٢: الفجـر (﴾﴿: ًفمثال قوله تبـارك وتعـاىل
جـــاءت رمحـــة ربـــك، جـــاء أي مـــضاف : اًجـــاء ربـــك ال جيـــوز هـــذا الفهـــم، إذ

 يف احلـق كـام نطـق احلـق: حمذوف يقدمونه، وعىل ذلك فقس، نحن نقـول
 . لكن كيف جييء؟ ما ندري)٢٢: الفجر(﴾﴿: كتابه

ًوهــــذا البحــــث طرقـــــه العلــــامء قــــديام وحـــــديثا، فــــنحن مناســــبة قريبـــــة  يف ً
 بـه َّفـرسُأول مـا ينبغـي أن يأن الكـالم العـريب : ًتعرضنا ملثلـه أيـضا، اخلالصـة

قــــربه فإنــــه  يف إذا وضــــع امليــــت«: هــــو عــــىل احلقيقــــة، فقولــــه عليــــه الــــسالم
 عـىل احلقيقـة يـسمع قـرع النعـال، بـل »ليـسمع قـرع نعـاهلم وهـم عنـه مـدبرين

هـو ال يمكـن القـول أنـه يـسمع كـل يشء؛ ألنـه : أنا أقول خالف ما قلـت أنـت
مــا دام أن األصــل أن املــوتى هــو بكــل يشء ســمع، هــذا أمــر مــستحيل، لكــن 

 يعطـي مليـت أو مـوتى مـا ،ًال يسمعون كام رشحنا لكم آنفا فإذا جـاء نـص مـا
ك املــرشكني: ًســامعا مــا نــستثنيه مــن القاعــدة، نقــول القليــب ســمعوا  يف أولئــ

قــــول الرســــول عليــــه الــــسالم، لكــــن مــــا كــــان جيــــري حــــوهلم مــــن أحاديــــث 
ـــ! يـــا رســـول اهللا: الـــصحابة وحيـــنام قـــال عمـــر ًك لتنـــادي أجـــسادا ال أرواح إن

فيهــا، مــا نقــول أهنــم ســمعوا قــول عمــر؛ ألن ســامعهم لقــول الرســول معجــزة 



 
 

٤٤ 
هـذا احلـديث يـسمع امليـت قـرع نعـاهلم  يف للرسول فيوقـف عنـدها، كـذلك

 : وفقط، وما نزيد عىل ذلك لسببني اثنني
ًأنــــــه خــــــالف األصــــــل، أن املــــــوتى ال يــــــسمعون، ثانيــــــا وأخــــــريا: ًأوال أن : ً
ًالـــربزخ ال يتوســـع فيهـــا أبـــدا، واحلــــق  يف ر الغيبيـــة، وهـــذا مـــن الغيــــباألمـــو

 ..الوقوف عند النص وعدم التزيد عليه
  )٠٠: ٠٥: ٤٧ /٢(" أسئلة وفتاوى اإلمارات"



 
 

٤٥ 

 
 

 ]: "اآليات البينات" يف قال اآللويس[
 احلنفيـة وكثـري مـن العلـامء املحققـني عـىل عـدم إذا كان مـذهب: فإن قيل

 فــــام فائـــــدة الــــسالم عــــىل األمــــوات وكيـــــف )أي ســــامع األمــــوات(الــــسامع 
  ؟خماطبتهم عند السالم) صحت(

مل أجد فيام بني يدي اآلن مـن كتـبهم جـواهبم عـن ذلـك، وال بـد أن : قلت
إىل الـذهن، ويتبـادر  يف تكون هلم أجوبة عديدة فـيام هنالـك، والـذي خيطـر

ك أمــر تعبــدي، وبأنــا نــ   م رساِّسلُاخلــاطر والفهــم، أهنــم لعلهــم أجــابوا بــأن ذلــ
آخــر صــالتنا إذا كنــا مقتــدين، وننــوي بــسالمنا احلفظــة، واإلمــام، وســـائر يف 

املقتــدين، مــع أن هــؤالء القــوم ال يــسمعونه لعــدم اجلهــر بــه، فكــذا مــا نحــن 
 .فيه

 ]: ًفعلق اإلمام األلباين قائال[
 يــــا حممـــــد إين ": حديثــــه املـــــشهور يف قبيـــــل قــــول الـــــرضيرومــــن هــــذا ال

 " التوســـل "رســـالتي  يف  احلـــديث وهـــو خمـــرج"...توجهـــت بـــك إىل ريب
ً كــان بعيــدا أو غائبــا عنـــه ال ص وهــذا إذا افــرتض أن النبــي.)٦٨ -٦٧ص (

 . فال إشكالصحضوره يف يسمعه، وأما إذا كان ذلك



 
 

٤٦ 
 ]: ثم قال اآللويس[

ة للمـــــــوتى، وننــــــزهلم منزلـــــــة املخـــــــاطبني عــــــىل أن الـــــــسالم هــــــو الرمحـــــــ
العربيــــة كــــام ال خيفــــى عــــىل العــــارفني، فهــــذه  يف الــــسامعني، وذلــــك شــــائع

ُالعرب تسلم عىل الديار، وختاطبها عىل بعد املزار َِّ ُ. 
 ]: فعلق األلباين قائال[

ك خماطبــة النبــي ــ ك ...":  اهلــالل حــني يــراه بقولــهص ومــن ذل ــ ربنــا ورب
 ٢٤٢٨( " املـــشكاة " يف عـــدة أحاديـــث خمرجـــة  يف ونحـــوه ممـــا جـــاء"اهللا 
ـــــــــــــــــــب "و) ٢٤٥١و ـــــــــــــــــــصحيحة " و)١٦١ /٩١ص ( " الكلـــــــــــــــــــم الطي  " ال
ــضعيفة "و.)١٨١٦(  ": ً ومثلــه مــا روي عــن ابــن عمــر مرفوعــا)١٥٠٦( " ال

يـــا أرض، ريب وربـــك اهللا، أعــــوذ بـــاهللا مــــن : كـــان إذا ســـافر فأقبــــل الليـــل قــــال
ـــك إســـناده  يف هم، لكـــن احلـــديث، وقـــد صـــححه بعـــض"...رشك ورش مـــا في
 " املـــــــــشكاة "و) ٩٩/١٨٠( " الكلـــــــــم الطيـــــــــب " يف جهالـــــــــة كـــــــــام بينتـــــــــه

 .) التحقيق الثاين-٣٤٣٩(
ك كلــه رد قــوي عــىل قــول ابــن القــيم  وقــد )٨ص ( " الــروح " يف ويف ذلــ

 : -ذكر السالم عىل األموات
ُفـإن الـسالم عـىل مـن ال يـشعر وال يعلـم باملـسلم حمـال" َُ ْ َ ُ  وهـذا ": ، قـال"َْ

وكأنـه رمحـه اهللا "السالم واخلطاب والنداء ملوجود يـسمع وخياطـب ويـرد 
ك أهيــا ": التـشهد يف ص مل يستحـرض خطــاب الــصحابة للنبــي  الــسالم عليــ

ســائر الــبالد،  يف ًاملدينــة، وبعيــدا عنــه يف  خلفــه"النبــي ورمحــة اهللا وبركاتــه 
ً، فـــــضال عـــــن مجهـــــور ص ًبحيـــــث لـــــو خـــــاطبوه بـــــذلك جهـــــرا مل يـــــسمعهم



 
 

٤٧ 
 ؟إنــه يــسمعهم: مني اليــوم وقبــل اليــوم الــذي خياطبونــه بــذلك، أفيقــالاملــسل

 وكـــذلك مل ؟أو أنـــه مـــن املحـــال الـــسالم عليـــه وهـــو ال يـــشعر هبـــم وال يعلـــم
توجيـــه هـــذا الـــسالم  يف يستحـــرض رمحـــه اهللا قـــول شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة

 وقد ذكـر حـديث األعمـى املـشار )٤١٦ص ( " االقتضاء " يف ونحوه فقال
 : ًنفاإليه آ

 :وقوله
القلــب،  يف  هــذا وأمثالــه نــداء يطلــب بــه استحــضار املنــادي"يــا حممــد "

ك أهيــا النبــي ": فيخاطــب لــشهوده بالقلــب، كــام يقــول املــصيل  الــسالم عليــ
 يف ً واإلنـــسان يفعـــل هـــذا كثـــريا خياطـــب مـــن يتـــصوره"ورمحــة اهللا وبركاتـــه 
 ."اخلارج من سمع اخلطاب  يف نفسه وإن مل يكن

  ).١٣٢-١٣١ص"(عدم مساع األموات يف آليات البيناتحتقيق ا"



 
 

٤٨ 

 
 بعــد وفاتــه مثــل قــول أيب صثبــت عــن بعــض الــصحابة أهنــم خــاطبوا الرســول : ســؤال

ًطبــت حيــا وميتــا يــا رســول اهللا، وقــول عبــد اهللا بــن عمــر، وقــول فاطمــة: بكــر ًأبتــاه أجــاب ربــا : ً ّ
 ..دعاه

 ابن عمر ماذا؟ :الشيخ
َفهـل يـصح أن خياطـب ..السالم عليك يا رسول اهللا اللهـم اهـدين :مداخلة

فــداك أيب وأمــي يــا رســول اهللا بــصيغة النــداء : الرســول بقــول بعــض اخلطبــاء
 مع عدم االعتقاد أنه يسمع يعني الرسول؟

بــال شــك الروايـــات التــي ذكرهتــا هــي ثابتـــة، ومثــل هــذا النــداء مـــن  :الــشيخ
ًيث األسلوب العريب سـائغ وجـائز، فـالعرب ينـادون األبطـال مـثال والـبالد ح

وإىل آخــره والليــل والنهــار والــشمس والقمــر إىل آخــره وال يرتتــب مــن وراء 
 ]انقطـــاع صـــويت..[ذلـــك يشء، لكـــن خيتلـــف األمـــر اليـــوم عـــن ذاك الوقـــت

 يف ًفــــضال عــــن عــــامتهم، وال خيفــــاكم أن هــــذا مــــن اإلرشاك بــــاهللا عــــز وجــــل
ًمثـــل هـــذا النـــداء الـــذي كـــان ســـابقا قـــائام، لكـــن  يف ئـــه، فحيـــنام نتـــساهلدعا ً

ًســـابقا كانـــت العقيــــدة عقيـــدة التوحيــــد ســـاملة مـــن أوضــــار وأوســـاخ الــــرشك 
ًاألصغر فضال عن الرشك األكرب، وليس األمـر اليـوم كـذلك؛ هلـذا ال حيـسن 
للخطيب أن يفتح باب اإلشكال هـذا عـىل عامـة النـاس لبعـدهم عـن فهمهـم 

 .توحيد الصحيحلل



 
 

٤٩ 
ًأنـت قلــت آنفـا كلمــة حـق وهــو بــأن هـذا الــذي ينـادي يعتقــد أن املنــادى ال 

ك اليــوم ــ خاصــة املــسلمني وعلامئهــم مــاذا يعتقــدون  يف يــسمع، لكــن مــا رأي
؟ هـــل يعتقـــدون أهنـــم ال يـــسمعون أم أهنـــم يـــسمعون؟ الـــذي أنـــا ...بـــاملوتى

 يف سمعون، هلـمأعرفه أنه وجدنا عرشات مـنهم أهنـم يعتقـدون أن املـوتى يـ
ًصـدد بيـان ذلـك، لكـن لعلكـم رأيـتم كتابـا  يف ذلك شبهات كثرية ولسنا اآلن

، "عــدم سـامع األمــوات عنـد احلنفيــة الــسادات يف اآليــات البينـات": بعنـوان
ومقــــدمتي هلــــذا الكتــــاب بنحــــو مخــــسني صــــفحة، فهنــــاك أنــــا عاجلــــت هــــذه 

 . أن املوتى ال يسمعونُّاملسألة باألدلة وأثبت
ِّنــتم تعلمــون أن مــن احلكمــة أن يكلــم املــسلم النــاس عــىل قــدر ولــذلك أ ُ

ً مـــن حـــديث عـــيل موقوفـــا عليـــه "صـــحيح البخـــاري" يف عقـــوهلم كـــام جـــاء
 َبَّكـــذُكلمـــوا النـــاس عـــىل قـــدر عقـــوهلم أتريـــدون أن ي«: ريض اهللا عنـــه قـــال

 فــنحن إذا نادينــا وعقيـــدتنا ســاملة، وننــادي كـــام نــادى أبــو بكـــر »ُ ورســولهاهللاُ
لكــن الــذين حولنــا مــا يفهمــون أن هــذا النــداء لــيس مــن ,  مــن الــصحابةوغــريه

ٍبــاب االســـتغاثة ولــيس مـــن بــاب االســـتعانة، فحينئــذ ينبغـــي أن نــدع هـــذا وأن 
بعـــد ذلـــك يمكـــن , نعـــالج عقيـــدة النـــاس حتـــى تـــستقيم عـــىل الكتـــاب والـــسنة

 أنـــه جيـــوز، ولكـــن لـــيس كـــل مـــا ِاســـتعامل هـــذا األمـــر الـــذي أحـــسن أحوالـــه
 .كل مناسبة يف وز فعلهجيوز؛ جي

 )٠٠: ٢٧: ٨٧/٤٣"(اهلدى والنور"



 
 

٥٠ 

 

 : ] أنه قالصروي عن النبي [
تعـــرض األعـــامل يـــوم االثنـــني ويـــوم اخلمـــيس عـــىل اهللا، وتعـــرض عـــىل «

األنبيــاء، وعــىل اآلبــاء واألمهــات يــوم اجلمعــة، فيفرحــون بحــسناهتم وتــزداد 
 .»ضا وإرشاقا، فاتقوا اهللا، وال تؤذوا أمواتكم وجوههم بيا

 .)موضوع(
 ]: مام وضعه ثم قال اإلّثم بني[

 اجلــــامع " يف ومنــــه تعلــــم أن الــــسيوطي قــــد أســــاء بــــإيراده هلــــذا احلــــديث
 أن األمـوات عـىل " احلـاوي " يف  وباستشهاده به عـىل مـا جـزم بـه"الصغري 

هـــذه املـــسألة أحاديـــث   يف وقـــد ســـاق!علـــم بـــأحوال األحيـــاء، وبـــام هـــم فيـــه
ــــيشء منهــــا مثــــل  إن أعاملكــــم تعــــرض عــــىل ": حــــديث أخــــرى، ال حيــــتج ب
 .)٨٦٧(مىض  احلديث،وقد"..أقاربكم وعشائركم من األموات

  ).٣/٦٧٢"(الضعيفة"



 
 

٥١ 

﴿
﴾﴿﴾ص

 
 بعــض أدلــة مـن يقــول بعــدم سـامع األمــوات فــذكر "اآليــات البينـات"ذكـر اآللــويس يف[

: النمل(﴾إنـك ال تـسمع املـوتىو﴿ )٢٢: فاطر(﴾القبـور يف وما أنت بمـسمع مـن﴿: قوله تعاىل

إن امليــت ليــسمع قــرع «: " مــسلم " يف لكــن يــشكل علــيهم مــا: ]، ثــم قــال)٨٠
ًالقــــرب مقدمـــــة  يف إال أن خيــــصوا ذلـــــك بــــأول الوضـــــع»  انـــــرصفوانعــــاهلم إذا
 .للسؤال

 ]: ًفعلق األلباين قائال[
ولكــن ينبغــي  ،والتخــصيص املــشار إليــه أمــر ال بــد منــه للجمــع املــذكور

أن يعلــم أن ذلـــك كــذلك ولـــو مل يتعــارض ظـــاهره بــاآليتني املـــذكورتني فـــإن 
 يف  العبـــد إذا وضـــع إن": احلــديث يـــدل أنـــه خـــاص بـــأول الوضــع فـــإن لفظـــه

 احلــديث "...قـربه وتــوىل عنــه أصــحابه وإنــه ليــسمع قــرع نعــاهلم أتــاه ملكــان
 .متفق عليه

  ).٨١ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

٥٢ 

 
ـأول الوضـــعاأللبـــاين حـــول اجلـــواب بالتخـــصيص اإلمـــام وقـــال [ موضـــع  يف القـــرب يف بــ
 : ]آخر

حـــديث أيب طلحـــة  يف قـــول قتـــادة املتقـــدموهـــذا اجلـــواب هـــو األصـــح ل
الكتـاب  يف ويـأيت ،وغـريه ، وهو الذي اعتمده احلـافظ البيهقـي)٧٨ص(
ويظهـــر أن منـــاداة الكفـــار بعـــد هالكهـــم ســـنة  ،ذلـــك يف قـــول الـــسهييل) ٩٩(

: قـــــوم صـــــالح عليـــــه الـــــسالم يف قديمــــة مـــــن ســـــنن األنبيـــــاء فقـــــد قــــال تعـــــاىل
﴿

﴾) ٧٩،  ٧٨: األعـراف(، 
 : )٢٣٠ -٢/٢٢٩(قال ابن كثري 

هذا تقريع من صالح عليـه الـسالم لقومـه ملـا أهلكهـم اهللا بمخـالفتهم إيـاه 
 صــالح قــال هلــم ،ومتــردهم عــىل اهللا وإبــائهم احلــق وإعراضــهم عــن اهلــدى

ـــــتً وتوبيخـــــاًذلـــــك بعـــــد هالكهـــــم تقريعـــــا  يف  وهـــــم يـــــسمعون ذلـــــك كـــــام ثب
 " وهـم يـسمعون ذلـك ": لكـن قولـه.حديث القليـب فذكر..."الصحيحني "

ثـــم ذكـــر اهللا تعـــاىل عـــن شـــعيب عليـــه الـــسالم  .اآليـــة مـــا يـــدل عليـــه يف لـــيس
 .)٢/٢٣٣( " ابن كثري"وقومه نحو ذلك فانظر 

  ).٨٤ص"(م مساع األمواتعد يف حتقيق اآليات البينات"

                                                
ًأحياهم اهللا حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغريا، ونقمة، وحرسة وندما ً« :قال قتادة) ١( ً«. 



 
 

٥٣ 

ص
 

 ]: "اآليات البينات" يف قال اآللويس[
ك " يف رأيــت  فــصل جــامع " يف " رشح الزرقــاين عــىل موطــأ اإلمــام مالــ
 خــرج إىل ص أن رسـول اهللالكـالم عــىل حـديث أيب هريــرة  يف "للوضـوء 

ـــــا إن شـــــاء اهللا بكـــــم ": املقـــــربة فقـــــال  الـــــسالم علـــــيكم دار قـــــوم مـــــؤمنني وإن
 :  ما لفظه"الحقون 

حيتمل أهنـم أحيـوا لـه حتـى سـمعوا كالمـه كأهـل :  قال الباجي وعياض"
ًالقليب، وحيتمل أن يسلم عليهم مع كـوهنم أمواتـا المتثـال أمتـه ذلـك بعـده، 

 ."ظهر وهو األ: قال الباجي
 ]: ًفعلق األلباين قائال[

 ص كـــل مـــن االحتاملــني غـــري قـــوي عنــدي أمـــا األول فـــألن النبـــي: قلــت
حــــديث  يف كـــان خياطــــب املــــوتى بالـــسالم املــــذكور كلــــام زار القبـــور كــــام

 ص  كلــــام كــــان ليلتهــــا مــــن رســــول اهللاص  كــــان": عائــــشة ريض اهللا عنهــــا
 "... مـــــــؤمننيالـــــــسالم علـــــــيكم دار قـــــــوم: خيـــــــرج مـــــــن آخـــــــر الليـــــــل فيقـــــــول

 )١٨٩ص ( " أحكـام اجلنـائز " يف رواه مسلم وغريه وهـو خمـرج.احلديث
  ؟فهل كانوا جييبونه كلام سلم عليهم



 
 

٥٤ 
ملــاذا خــاطبهم : وأمــا اآلخــر فهــو أضــعف منــه ألنــه يعــود الــسؤال الــسابق

واهللا . اللهــم إال أن يكــون مــراده أن األمــر تعبــدي حمــض؟ بــذلكص النبــي
 .أعلم
 ).١٣٤-١٣٣ص"(عدم مساع األموات يف يناتحتقيق اآليات الب"



 
 

٥٥ 

 
 

ْعـــن ـــس َ ِأن ِبـــن ََ ـــك ْ ٍمال ِ َّأن َ َرســـول َ ُ َتـــرك ص اهللاَِّ َ َ َقـــتىل َ ْ ٍبـــدر َ ْ ًثالثـــا َ َّثـــم ََ ْأتـــاهم ُ ُ َ َ 
َفقام َ ْعليهم َ ِ ْ َ ْفنَاداهم َ ُ َ َفقـال َ َ َأبـا َيـا«: َ ِجهـل َ ْ َبـن َ َهـش ْ َأميـة َيـا ،ٍامِ َّ َ َبـن ُ ٍخلـف ْ َ َعتبـة َيـا ،َ َ ْ ُ 
َبـن َربيعـة ْ َ ِ َشـيبة َيـا ،َ َ ْ َبـن َ َربيعـة ْ َ ِ َألـيس ،َ ْ َ ْقــد َ ْوجـدتم َ ُ ْ َ َوعـد َمـا َ َ ْربكـم َ َُ ِّفـإنى ،َ حقـا ُّ ِ ْقــد َ َ 

ُوجـدت ْ َ ِوعــدنى َمــا َ َ َ ِّربــى َ َفــسمع .»َ حقــا َ ِ َ ُعمــر َ َ َقــول ُ ِّالنَّبــى َْ َفقــال ص ِ َ َرســول َيــا َ ُ َ 
ْكيــفَ: اهللاَِّ ُيـــسمعوا َ ََ َّوأنــى ْ َ ُجييبـــوا َ ِ ْوقـــد ُ َ ُجيفــوا َ َّ َقـــال ،َ ِوالـــذى«: َ َّ ِنفــسى َ ْ ِبيـــده َ ِ َ  َمـــا ِ
ْأنــتم ُ ْ َبأســـمع َ َ ْ َ ُأقـــول َِملــا ِ ُ ْمـــنْهم َ ُ ْولكــنَّهم ،ِ ُ َِ َيقـــدرونَ ال َ ُْ ِ ْأن َ ُجييبـــوا َ ِ َّثــم.» ُ َأمـــر ُ َ ْهبـــم َ ِ ِ 

ُفسحبوا ِ ُ ُفألقوا َ ْ ِقليب ِيف َُ ِ ٍبدر َ ْ َ. 
ْأنتم َما«: صًال اإلمام معلقا عىل قوله ق[ ُ ْ َبأسمع َ َ ْ َ ُأقول َِملا ِ ُ ْمنهم َ ُ ْ ِ« :[ 

ـــــادة  ال ألن ,»صـــــحيح البخـــــاري« يف أي ألن اهللا أحيـــــاهم لـــــه كـــــام قـــــال قت
إن ﴿كيـــف واهللا عـــز وجـــل يقـــول فـــيهم .املـــوتى يـــسمعون كـــام يظـــن الـــبعض

مـــن أكـــرب ف .﴾ ولـــو ســـمعوا مـــا اســـتجابوا لكـــم,تـــدعوهم ال يـــسمعوا دعـــاءكم
 ثـــم ,اســـتدالل بعـــض اجلهـــال باحلـــديث عـــىل أن املـــوتى يـــسمعون, الـــضالل

نفـــي  يف واآليـــة رصحيـــة.االســـتدالل بـــسامعهم عـــىل جـــواز االســـتعانه هبـــم
 .واهللا املستعان.ًاألمرين معا

 .)٣٠٧ ص"(خمتصر صحيح مسلم"



 
 

٥٦ 

 
 ]: "السنة" يف قال ابن أيب عاصم[
 عــن أشــعث عــن ،املحــاريب حممــد بــن رمحنالــ عبــد ثنــا ،الــشعثاء أبــو ثنــا
 يف مـــسعود بـــن عبـــداهللا عنـــد كنـــا: قـــال، ميمـــون بـــن عمـــرو عـــن ،إســـحاق أيب
 يــا«: فقــال بــدر قليــب القليــب عــىل صه الــل رســول قــام: قــال ،املــال بيــت
 هـــل اهللا رســـول يـــا: قـــالوا؟ » حقـــا ربكـــم وعـــد مـــا وجـــدتم هـــل فـــالن يـــا فـــالن

 ال اليــــــوم ولكــــــنهم ،مــــــنهم قــــــولأ ملــــــا ألســــــمع أنــــــتم مــــــا«: قــــــال ؟يــــــسمعون
 .»جييبون

 . حديث صحيح:]قال اإلمام[
 ونــداء ،بــدر قليــب يف التــي واألخبــار -هــو ابــن أيب عاصــم- بكــر أبــو قـال
 العمـل توجـب ثابتـة أخبـار ؛كالمـه يـسمعون أهنم أخرب وما، إياهم صالنبي

 .مواضعها يف أثبتناها قد كثرية أخبار فيه ،واملحاسبة
 ]: ًفعلق اإلمام قائال[

وإنــــام فيهــــا أن أهــــل , لكــــن لــــيس فيهــــا أن املــــوتى عامــــة يــــسمعون: قلــــت
فــــال , فهــــي قــــضية خاصــــة ال عمــــوم هلــــا,  إيــــاهمص القليــــب ســــمعوا قولــــه

تعـــارض بينهـــا وبـــني اآليتـــني اللتـــني احتجـــت هبـــام الـــسيدة عائـــشة ريض اهللا 
                                                

 .كذا) ١(



 
 

٥٧ 
وقعــت  لكــن خفــي عليهــا أن احلادثــة, فاحتجاجهــا هبــام صــحيح كأصــل, عنهــا
 فتمــسكت باألصـل الثابــت.وكـذا أنــس وعمـر كــام تقـدم,  رواهــا ابـن عمــركـام
ولــو ثبتــت الســتثنتها مــن هــذا األصــل , لعــدم ثبــوت القــصة عنــدها, القــرآنيف 

: ويؤيـده قـول قتـادة املتقــدم, كـام هـو الواجـب للتوفيـق بـني القــرآن واحلـديث
إن : فالقــضية خاصــة فــال جيــوز أن يلحــق هبــا غريهــا فيقــال...أحيــاهم اهللا لــه

 ! كام يقول كثري من الناس اليوم, املوتى كلهم يسمعون
  )٣٨٤ ص"(ختريج السنة يف ظالل اجلنة"



 
 

٥٨ 

ص 
 لبعــضهم بــأن خماطبــة النبــي ًقــوالعــن ابــن جحــر  "اآليــات البينــات" يف نقــل اآللــويس[

 ]: ًلق األلباين عىل هذا القول قائالالقرب، فع يف ألهل القليب كانت وقت سؤال امللكني
 يف وهــــذا باطــــل فقــــد ثبـــــت.)٥٤٦ص (وكــــذا قــــال الطحطـــــاوي :  قلــــت

ـــس أن رســـول اهللا  تـــرك قـــتىل بـــدر ثالثـــا ثـــم ص بعـــض طـــرق القـــصة عـــن أن
يا رسـول اهللا كيـف يـسمعوا وأنـى جييبـوا : وفيه أن عمر قال...أتاهم فناداهم
 مــــن )٣/٢٨٦(د  وأمحـــ)٨/١٦٣(أخرجـــه مـــسلم . احلـــديث؟وقـــد جيفـــوا

 كـــام " قـــال عمـــر " بـــدل "قـــالوا "ورواه محيـــد عنـــه بلفـــظ .روايـــة ثابـــت عنـــه
 ،)٥٤ص (طريــــــق قتــــــادة الــــــذي ســــــبق خترجيـــــــه  يف  ومعنــــــاه،ًتقــــــدم قريبــــــا

رشحـــــه هلـــــذا  يف فالعجــــب مـــــن احلـــــافظ كيـــــف فاتـــــه هـــــذا وهـــــو الـــــذي نقـــــل
 " أختاطـب أقوامـا قـد جيفـوا ": وفيه قول الصحابة..احلديث قول السهييل

ـــق مـــسلم ـــس هـــذا مـــن طري إن :  إال أن يقـــال؟بـــل وذكـــر قبـــل ذلـــك حـــديث أن
 لعـــدم ورود ًجـــسدها بعـــد إعادهتــا إليـــه وهـــو بعيـــد جـــدا يف الــروح تبقـــى مـــدة

 .واهللا أعلم.نص بذلك
  ).١٠٢ص"(عدم مساع األموات يف حتقيق اآليات البينات"



 
 

٥٩ 

 
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.....................رسالة في مسألة سماع األموات

باب بیان أن االعتقاد بأن الموتى یسمعون ھو السبب األقوى لوقوع كثیر من المسلمین ] ١[
  ٣.....................................................................................الشرك األكبر في الیوم

  ١٠...............................................................تحقیق أن الموتى ال یسمعونباب ] ٢[
  ٣٤....................................................ن وسائل الشركباب اعتقاد سماع الموتى م] ٣[

  ٣٧..............................................................................................باب منھ] ٤[
  ٣٩..............................................................................باب ھل یسمع المیت؟] ٥[

  ٤٥...........................باب ال یلزم من السالم على األموات أو مخاطبتھم أنھم یسمعون] ٦[
  ٤٨........................................وز مخاطبة المیت مع اعتقاد أنھ ال یسمع؟باب ھل تج] ٧[

  ٥٠........................................................باب ھل األموات على علٍم بحال األحیاء؟] ٨[
 وبین ﴾إنك ال تسمع الموتى﴿و ﴾القبور في وما أنت بمسمع من﴿: باب الجمع بین قولھ تعالى] ٩[

  ٥١.....................................»لیسمع قرع نعالھم إذا انصرفواإن المیت «: صقول النبي 

  ٥٢............................................................................................باب منھ] ١٠[

مع أن » ...السالم علیكم دار قوم مؤمنین«:  فقالى القبورل عصباب كیف سّلم النبي ] ١١[
  ٥٣......................................................................................الموتى ال یسمعون؟

  ٥٥.................................تدل بحدیث أھل القلیب على أن الموتى یسمعونباب ال یس] ١٢[

  ٥٦............................................................................................باب منھ] ١٣[

  ٥٨.............................................. ألھل القلیبصباب متى كانت مخاطبة النبي ] ١٤[

  ٥٩...................................................................................................الفھرس

 


